


 
 

 

คํานํา 
 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตรศึกษา” 
ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยดานการพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย นักศึกษา และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังนักวิชาการดานการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเปนการสงเสริมศักยภาพและ
ความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยระหวางอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนักศึกษา
วิชาชีพครู รวมท้ังนักวิชาการดานการศึกษาในทุกสังกัด และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ
ในครั้งน้ี ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูบริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ และผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจบทความวิจัย วิพากษบทความวิจัยท้ังแบบบรรยาย (Oral presentation) และ
แบบโปสเตอร (Poster presentation)  
 การจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งท่ี 1 แบงเปน 11 
กลุมสาขาวิชา ไดแก บริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา พลศึกษา 
ภาษาจีน คอมพิวเตอรศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัยนักวิจัยไดปรับแกไขรายละเอียดตามท่ี
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษวิจัย 
 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งท่ี 1 ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวน
รวมในการดําเนินงานในทุกกิจกรรมดวยดี และหวังวาผูอานบทความวิจัยจะไดรับความรู และนําไปพัฒนางานของ
องคกรใหเกิดประโยชนตอไป 
 
 

 คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งท่ี 1 



(1) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
การนําเสนอแบบปากเปลา  
กลุมวิชาบริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/ 
หลักสูตรและการสอน 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียน 1 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 
กมลชนก ปลื้มบุญ บุญรอด ภาคภูมิ ปณณวิชญ ใบกุหลาบ และมลวิภา เมืองพระฝาง 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสอนโดยใช   10 
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปล่ียนรูปพลังงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 4 
กาญจนา  นาคบาตร  นพพร มีชาง  ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  และมลวิภา เมืองพระฝาง 

 

การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0   20 
เฉลิม ทองจอน วชิระ  พิมพทอง   และยุทธนา พันธมี   
 

การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเล้ียง (Coaching and 30 
Mentoring) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ   กฤษณะ  ดาราเรือง  สันติศักดิ์  กองสุทธิ์ใจ  และ สิทธิพร เขาอุน                

 

การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัย  42 
ราชภัฏกําแพงเพชร 
นิติพันธ บุตรฉุย ธัชนิติ วีระศิริวัฒน และทวิโรฒ ศรีแกว   

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียน  54 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
สุกัญญา กกกนทา  กิตยาพร มวงปน ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด และมลวิภา เมืองพระฝาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
 

 

 
สารบัญ 

 
หนา 

การนําเสนอแบบโปสเตอร  
กลุมวิชาบริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/ 
หลักสูตรและการสอน 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง โลกและการเปล่ียนแปลง    66 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) 
กชกร  คงเพชรดี  ศุภวัฒน  วสิิฐศิริกุล  และครรชิต  กอเฮง 

 

การพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรู    74 
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ขจรศักดิ์ วังคีรี และนันทวัน พัวพัน 

 

โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ    87 
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
จักรกริศน  นวลอยู  ชนมชกรณ  วรอินทร และชัยรัตน  ถาวรงามยิ่งสกุล 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การเคล่ือนท่ี     97 
โดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
ทัศดาภรณ  ตุนนิ่ม  กันยารัตน ทองธาร และ เอมอร  วันเอก                                    
 

ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมีผลตอ  108 
ความสามารถในการคิด แกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง มนุษยกับส่ิงแวดลอม ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ธงชัย มาลาด และ นันทวัน พัวพัน 

 

ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ   117 
การประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กําแพงเพชร เขต 2 
เบญจรัตน สีลาดี  และ วชิระ วิชชวุรนันท 
  
 
 



(3) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง  127 
เปนฐาน (Brain based learning) 
ปยนุช   อินทรธนู   วัชรีย  อินทะชิต  และจอมขวัญ  รัตนกิจ 

 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต    136 
พ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
ปยวรรณ  มากกลาย และภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล 
 

การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD   149 
เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พิมพพกา  จันทรพุฒ  เพลิน  แกวสุข และนันทวัน  พัวพัน 

 

การสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี 160 
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
วันวิสา แกวปน และนันทวัน พัวพัน 

 

การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง การเคล่ือนท่ีแนวตรง โดยใชชุดกิจกรรม PDCA  171 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา 
วาริน สุดใจ  อมรรัตน บุญอยู  วลิดา อุนเรือน และเอมอร วันเอก 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย    181 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
วิทยา  มัชฌิมา 
 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของ    194 
คณะครุศาสตรกับสังคมดวยกระบวนการจัดการความรู 
สุกัญญา  รุจิเมธาภาส  
 
 



(4) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบปากเปลา กลุมวิชาภาษาไทย 
 
การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)   209 
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
กฤษกร พุมนวล วทัญู  ขลิบเงิน และพิชญา  สกุลวิทย 
 

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือแกไขปญหาการอานออกเสียง ของนักเรียน   221 
ช้ันประถมศึกษาท่ี 1 พูดภาษาอีกอและมูเซอ 
ณัฏฐฤทัย  อรุณศิโรจน  
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11  230 
สําหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา 
พรพิมล คําเท่ียง  เบญจรงค สนธิทิม และอมรา ศรีแกว 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ 240 
ในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ศุภรดา  สุขประเสริฐ 

 

ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  248 
เสาวลักษณ สุขสมกิจ  ถวัลย จันทรตน  และกษมา สุรเดชา 
 

การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชแนวคิดการจัดกานเรียนรูแบบเรียนปนเลน   258 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 
อรรวรรณ  เทียมจันทร 
 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกลํ้า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  268 
โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
อริสา แซยาง  มานพ ศรีเทียม และพรพรรณ วงษสงวน  
 

ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ  280 
อานจับใจความ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
อัมรัตน อนันต และสุชาดา ตั้งศิรินทร 
 



(5) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาภาษาไทย 
 
การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด 289  
สําหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
กมลรัตน  ยาจําปา  
 

การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี ๑๑ โดยใชแบบฝกทักษะ  303 
การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา  
(CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ปยะวรรณ  กาจัก และผศ.ดนยา  วงศธนะชัย 
  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต   318 
โดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2560 
มยุเรศ   ศรีสุขจันทร  วิลาภรณ  สินศรานนท และ รุงนภา   บุญยิ้ม 

 

การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก การเขียนไมไดของนักเรียน   326 
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347  
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก 
วิราพัตร  กาวิละพันธ  นงพงา  พิชัย  และนภากูล  ธาตุ 
   

การพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม ของนักเรียน   337 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 
ศิริโชค  เจริญราช  จิรัฎฐ  เพ็งแดง และฉัตรอนงค  เงินเมือง 
  
การพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการ 345 
เรียนรู โดยใช สมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
สุณิสา  กันมาลัย  

 
 
 



(6) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 
การนําเสนอแบบปากเปลา กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ท่ีมีตอทักษะ  356 
การอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
กานตธีรา พนาศรีงาม  อารีรัตน ลือโฮง และอนุสิษฐ พันธกล่ํา 

 

ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ท่ีมีตอ  364 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
เทอดพงษ  เสียงหวาน วชิราภรณ  สิงหวงค  และชลชลิตา  แตงนารา 

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก   373 
(Active Learning) 
ธิดารัตน  วิรานันท และ วรางคณา ภูศิริภิญโญ 
  
การพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา  384 
ช้ันปท่ี 1 
บุศยสราลี  บุตรอามาตย และ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง 

 

การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ   391 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ประไพภรณ สุขอวม  อรสา อ่ิมใจ และธารณา  สุวรรณเจริญ 
 

การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใชหนังสือพิมพ 399 
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
รุจิดา ทะนุ  และ ศิวภรณ ใสโต 

 

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท  408 
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สุจิตรา  สิงหบุบผา  อรนุช  เพียลาด และบัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 
 
 
 



(7) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 
การสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย    414 
โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/1  
โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร 
จิราพร จันทรเทศ อรววณ สุมประดิษฐ และฉวีวรรณ แจงจิตร 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function     419 
โดยใชกิจกรรมการเลานิทานเพ่ือสงเสริม ทักษะการยับย้ังช่ังใจและ 
คิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย 
ชุลีพร  ชัยวิพรม  และสรวงพร กุศลสง 

 

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา 427 
พฤกษา ระเริงแมเมย จุฑาทิพย โอบออม และนันทิยา แจมวงศอินทร 
 

การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต    433 
เพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 
ยุวดี  นกม่ัน  และสรวงพร กุศลสง 

 

สงเสริมการคิดวิเคราะหโดยจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร    441 
ช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาล เมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) 
รัชนก ยิ้มยวน  และอรทัย บุญเท่ียง และ นพรัตน ครุธอินทร 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือสงเสริมทักษะวิทยาศาสตร   448 
ดานการลงความเห็น 
รุจิรา บุญศรี และวิชญาพร ออนปุย 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานท่ีมีตอพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง  455 
ศิริวรรณ มหามาต  พัทธนันท วงษวิชยุตม และเพ็ญนภา บูลยประมุข 
  
สงเสริมทักษะการอาน และเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน  460 
สุรียวรรณ  บุญฤทธิ์  สุนี บุญพิทักษ และนิชรินทร  จําปานิล 



(8) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบปากเปลา  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู   466 
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กมลชนก เซ็นแกว โกมินทร บุญชู และ มณีรัตน ธรรมสกุล  
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดท่ีมีตอ   477 
ความคิดรวบยอดเรื่อง รูปส่ีเหล่ียม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
จุฬาลักษณ สมสาย อุเทน ปุมสันเทียะ และสุกัญญา สีสมบา 

 

ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     490 
เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
โชคชัย สอนศิริ  และสมฤทัย เย็นใจ   

 

ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน  501 
 ท่ีมีตอทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
นายทศพล  มีชํานาญ  และกําธร  คงอรุณ 
 

การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 511 
ปท่ี 3 โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 
พิมผกา แทงทอง และอุเทน ปุมสันเทียะ 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการ 523 
จัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเล้ียง และการวิจัย 
เปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 2 
วิรันตรี  ทองสี  เขมภณ  กาญจนาชนะชน  และ  สมฤทัย เย็นใจ 
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง พหุนาม ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  531 
ทักษะการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
สมรัตน  บุญม่ัน   เบญจวรรณ  ชัยปลัด  และประชาเล็ต  เฉยเทิบ  
 
 



(9) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  541 
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเล้ียงและการวิจัยเปนฐานกับการสอน 
แบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สุภาพร  ทองหลา วิไลวรรณ  จันทิพย และสมฤทัย  เย็นใจ 
 
การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
 
การจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน 552 
มัธยมศึกษาปท่ี3 
กมล ภูมิชัยเสถียร และ ยุภาดี ปณะราช  และ ไพลิน  สังคง 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องรูปส่ีเหล่ียม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ  561 
รวมมือกัน (LT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร 
บานนครชุม 
กัญญาวีร  แสงทาว   อุไรวรรณ  ปานทโชติ  และสายบัว  ธรรมสอน 

 

การศึกษาผลการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ   568 
พหุนามดีกรีสอง สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
กัณฑิมารา  เพชรกันหา   อุไร  ธรรมศุภโกศล   และวิภาดา  นาเลา 

 

การพัฒนาส่ือประสมเพ่ือสงเสริมผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียน   578  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังโปงศึกษา 
กิตติศักดิ์ ผายผุย   วิไลวรรณ บุญเรือง  และกําธร  คงอรุณ    

  

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 586 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 
กิติศักดิ์ คําเมฆ  ยุภาดี  ปณะราช  และปวีณา  สาสิงห 
 

การศึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  595 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ขจรศักดิ์  จาไทยสงค  และ โกมินทร บุญชู   และวิโรจน  ตั้งวังสกุล 
 
 
 



(10) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 603 
ตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
จันทรา  มีนา  สุกานดา  ยางศรี  องอาจ  ทองออน  รักษมล  หงษทอง  สุนิสา  แซมา   
และ ยุภาดี  ปณะราช 

 

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 613 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ฉัตรสุดา  นิลจันทร  และ โกมินทร  บุญชู  และมาลินี  สิงหลอ 
  

ผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  623 
ณัฐพล  ศรีแสงทรัพย  ยุภาดี  ปณะราช  และไพลิน  สังคง 

 

การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง การหาร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  632 
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสงเสริมเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด 
ทัศนัย  จุลนัน เบญจวรรณ ชัยปลัด และพวงพิศ ญาณพันธ 
 

การศึกษาการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพ่ือพัฒนา  640 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสงเสริมเจตคติ 
ตอวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา  
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
ธนพร เรียนทับ และ ณัฐณิชา กลาหาญ และ เบญจวรรณ ชัยปลัด 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอคณิตศาสตร และความมุงม่ันในการทํางาน  650 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู(5Es) 
ธนพล  โพธิ์งาม  ยุภาดี  ปณะราช  และทัพพสาร  ม่ันสิริกุล 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรุแบบรวมมือ  658  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 
ธันยาพร  สมแหงม  และยุภาดี  ปณะราช  และฐิติกร  เพชรมี 

  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เศษสวน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR  667 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เบญจวรรณ  นันตาดี   เบญจวรรณ  ชัยปลัด  และทองสิน  สุขทรัพย 
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สารบัญ 

 
หนา 

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การคูณ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  675  
Learning Together (LT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล 
เมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) 
ปทุมรัตน  กมลชาวไพร   อุไรวรรณ  ปานทโชติ และเกศกาญจน  จันปอภาร 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  684 
ทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
ปาริฉัตร  ปนบุญ   เบญจวรรณ  ชัยปลัด  และบวงสวง  นอมเศียร  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียน  693 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
เทคนิค STAD 
ผดุงเกียรติ ขวัญทอง  และ วิภาดา นาเลา และกัญญณัช ทองมาก 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  705  
โดยใชการจัดการเรียนรู แบบ STAD 
พรรณภา อรามรุณ โกมินทร บุญชู  และสวาท โชต ิ

 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียน  717 
ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
พันธุพฤกษา  แตงแกว  ดาราวัลย  ปวงคํา กมลวรรณ  ดีหนอ กาญจนาพร  สําแดงไฟ 
สุวนันท เทียนดํา และยุภาดี ปณะราช 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องอสมการ โดยใชการจัดการเรียนการสอนโดยใช  729 
เทคนิค Learning Together (LT) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภริดา  แกวโต   อุไรวรรณ  ปานทโชติ  และสายพิน  ปรักมาส 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบจํานวนเต็ม โดยใชวิธีการ  737 
แบบเปดสําหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา  
"ประชาประสาทวิทย" 
วงศพัทธ เจนจบ  วีรวัฒน ไทยขํา  และไอริน ชุมเมืองเย็น  
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและ  749 
การลบจํานวนท่ีมีผลลัพธ และตัวตั้งไมเกิน 100 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
โดยใชแนวคิด CCR 
วัชรีพร พวงทอง   เบญจวรรณ  ชัยปลัด  และศิริลักษณ  จันทอง 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร   759 
และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
วัลยวิภา  ปรชีานนท   เบญจวรรณ  ชัยปลัด  และชัยภูมิ  จันทรตุย 

 

การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการ 768 
เชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีการแกโจทยปญหา 
ของโพลยา โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” 
วิทวัส  หมูคํา   อุไรวรรณ  ปานทโชติ  และจิราภรณ อรัณยชนายุธ 

 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Leaning สําหรับนักเรียน 776 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ศิริลักษณ อินสุวรรณ  นลิตรา อุดถา  นภาจริน อินจิโน  พงศกร พวงทอง  กฤษณา สันแดง   
สุพัตรา แสนเปา และยุภาดี ปณะราช 

 

กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ   787 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 
สมฤทัย อ่ิมกระจาง1  ขรรคชัย บุญจอย1  พิมพชนก เซ็งประสิทธิ์1  ธิดาพร จันทรแยม1   
นัชณรรท โพธิบังลังค1 และ ยุภาดี ปณะราช2 

 

ผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  798 
ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
สุพัตรา  เพ็ชรกํา ยุภาดี  ปณะราช  และเสาวนีย  บุญทอ 

 

กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน 808 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 
สุรศักดิ์ อุดมสุข  นันทวดี แกววิเชียร  ประกิต ประเทศ  จิดาภา เอ่ียมสําอางค   
นิศารัตน บัวขาว และยุภาดี ปณะราช 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน    819 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิด 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 
สุรินทร  ตาหยอง  สุวิชา  ทูรวัฒน  และวิภาดา นาเลา 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาทาง  826 
คณิตศาสตร และความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค  
CCR เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  
จังหวัดกําแพงเพชร 
อารี  แซมา   เบญจวรรณ  ชัยปลัด   และเสาวนีย  ทองพุฒ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  836 
เทคนิค STAD เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 
อารียา นกเท่ียง  โกมินทร บุญชู  และ ไพลิน ชูเชิด 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู   848 
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
อารียา ศิริมุลตรี  และ โกมินทร บุญชู  และประมวลทรัพย เนียมสุม 
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การนําเสนอแบบปากเปลา  กลุมวิชาวิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร 859 
การสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคล่ือนท่ี  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เกษราภรณ พวงทอง มยุรี เซนักคา และอรพรรณ ธนะขวาง 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยา 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    867 
ดวยกระบวนการเรียน การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน  
(Problem Base Learning) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning) 
จุฑาลักษณ  ขุนภักดี 
 

การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ   883 
ไตรรงค  เปลี่ยนแสง 
 

การพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   892 
ปท่ี 3 เรื่อง ระบบสุริยะ โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล 
นิศารัตน  รักทิม  และกติญา  บุญสวน 

 

การสงเสริมแนวทางคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   902 
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล 
พิทวัส  กองเผือก  วิไล  วันเมือง  และกติญา  บุญสวน 

 

การสงเสริมความคิดสรางสรรค สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการจัดการเรียนรู 912 
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่องวงจรไฟฟา 
สาธิดา   โสพิมพา  เพลินพิศ  ทองกวด  และกติญา  บุญสวน 

 

การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  925 
ปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
อารียา แสนคํา    สุพัตรา เพ็ชรดี   และกติญา บุญสวน  
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การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาวิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน     933 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
กัญญารัตน  ฝนถา  วลิดา  อุนเรือน  และเอมอร  วันเอก  
 

การสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู  945 
แบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จารุพรรณ  คําอาย  กติญา  บุญสวน  และรัชณงค  หนูเวียง 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไทล แบบสะเต็มศึกษา  954 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ณัฐธิดา  หนอคํา  ศิรินาฏ นวลละออง  วลิดา อุนเรือน  และเอมอร วันเอก 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร (ว22102)   963 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของส่ิงมีชีวิต 
ธารวิมล  กานเงิน สมหมาย เข็มคง ศักยชัย เพชรสุวรรณ และนงลักษณ ใจฉลาด  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ีโดยใชชุดกิจกรรม        978 
การเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม 
นฤมล  จิตตนุม  สุชิรา  แกวกิจจา  และมณฑา  หมีไพรพฤกษ 
 

การเปล่ียนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียน              987 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE) 
นฤมล  โพธิ์ทอง  กติญา  บุญสวน  และศฏคุณการญ  จรัสภัสสรสกุล   

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5       997 
โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการ 
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
ศุภรดา  ฉิมปาน  สุธิรา ดอกไมทอง  เฉลิมชัย สังโยคะ  และธนสาร เพ็งพุม  
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน        1009 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
สุภาภรณ  ฤมิตร  ปราณี เลิศแกว และเรณู กิตติวัฒนากูล  
 



(16) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2          1023 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิค 
ใชคําถาม 
สุวิมล  จําปารัต  โสภาพร  ยอยเมือง  เฉลิมชัย  สังโยคะ และธนสาร  เพ็งพุม 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์      1031 
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องน้ําเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
อาภรณ  พาชัย  ธิดารัตน พรหมมา  และ ดวงชีวัน เฉยปญญา 



(17) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบปากเปลา  กลุมวิชาสังคมศึกษา/เกษตรศาสตร/คหกรรม 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย โดยใชทฤษฏี         1043 
การเรียนรูแบบซิปปา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ  
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
นรากร  กอนจันทรเทศ  สรวุทธิ  พิทธยะพงษ   และเลเกีย  เขียวดี 
 

ผลของจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนส่ือการเรียนรูท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          1052 
และความสนใจใน การเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษา ปท่ี 4 
นิรุต กุลคิด  สรวุทธิ พิทธยะพงษ  และศรวัส ศิริ 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        1062 
 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัด 
การเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับการสอนตามปกติ  
ปยะรัตน  โพธิ์ศรี  รัตติกาล โสภัคคศรีกุล   และปยธิดา วงศประสิทธิ์   

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและ         1073 
เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เบญจวรรณ หอมรื่น   วรพรรณ  ขาวประทุม  และภัทรนัญ  กัลปพฤกษ 
 

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ        1082 
ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 
รุจิเรข รัตนปราณี  ชูวิทย ไชยเบา  และเดช สุวรรณนําปน  
 

ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง          1089 
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
สุขเกษม  ขุนทอง  
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สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาพลศึกษา 
 
ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย       1099 
ราชภัฏอุตรดิตถ 
ณัฐวุฒิ  ฉิมมา 
 

ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิต               1110 
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ท่ีมีผลตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง  
ของนักศึกษาครูโปรแกรมวิชาพลศึกษา 
ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม 
 

การสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน                  1121 
ท่ีมีตอดัชนีมวลกาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน 
สุพล  เพ็ชรบัว  

 
 



(19) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาภาษาจีน–ญ่ีปุน-เกาหลี 
 
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือยกระดับ        1134 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสรางทักษะการส่ือสาร และการมีสวนรวม 
ในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ดวงกมล บุญใชย  พัชริทร จูเจริญ  และนันทิวัน อินหาดกร 
 

การใชส่ือการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออก z c s zh ch sh          1144 
และ r ในภาษาจนี สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
พรรณทิพา  มาทาว  สุภาพร สายเข่ือนสี และ วาสนา  บัวงาม 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู         1151 
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
ศุภชัย  เพ็งมาตร  
 
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ             1159 
การอานออกเสียงพินอิน 
สุนีย 
 
การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลังเรียน ของนักเรียน        1168 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอาน 
สุเมธ วุฒิชัยปญญา  นันทิยา  หมูคํา และมยุรา ยุทธชุม 



(20) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบปากเปลา  กลุมวิชาคอมพิวเตอร-เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม 
 
การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา           1175 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จักรพันธ  หวาจอย และศรินญา  หวาจอย 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ความเขาใจคอมพิวเตอร         1184 
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
จักรพันธุ จําปาศรี  ปรมินทร วงษคําสิงห  มะยุรีย พิทยาเสนีย และ สิกส ฌอณ บัวกนก 

 

การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ           1197 
ของครูระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 
ธิดารัตน  ทวีทรัพย  และวิวัฒน  ทวีทรัพย 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสตหนวยการเรียนรู         1205 
อุปกรณส่ือสารขอมูล และชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 
สมชาย มณฑา  สมชาย เมืองมูล  ปราโมทย พรหมขันธ และ ชนัญกาญจน สุวรรณเรือง 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4                    1218 
เรื่องการตกแตง เว็บเพจดวยภาพกราฟก โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 
สันติ์ แสงทาว  มุทิตา ทองรักษ  และธิดารัตน  ทวีทรัพย 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร        1226 
เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
อดิศร เชื้อบุญมี  เพชรดา แนบเนียน  และวิวัฒน ทวีทรัพย  
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู                   1236 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
อัญชลี ชัยวรรณ  กนิษฐกานต ปนแกว และกิตติยา ปลอดแกว  
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สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาคอมพิวเตอร-เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม 
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก          1250 
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จุฑารัตน  สาลี  สมิตานันต  สุขมาก  และธิดารัตน  ทวีทรัพย 
 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา         1257 
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร ช้ันปท่ี 4 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ดวงใจ  พุทธเษม  
 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน           1271 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก 
เบญจมาภรณ  เชียงทา รัชนกีร เครืออยู และเฉลิม ทองจอน 

 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐาน       1279 
ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 1 
ปาริณี กลิ่นหอม  วัลลภ ญาณรังสี  และศรินญา หวาจอย 
 

การพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ          1289 
อารยา แนวภูผา  กันทนา  พรมมี  วรรณิศา  ตาแกว สิริพร  นอยแกว    
กิตติพัฒน  ไวเปย  สิทธา  นิติยาโรจน  และวิวัฒน  ทวีทรพัย  



(22) 
 

 

สารบัญ 
 

หนา 
 

การนําเสนอแบบโปสเตอร  กลุมวิชาประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ 
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา          1297 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเร่ือง วัสดุและการเลือกใช ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2 

ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 
The Study of Achievements of Science How to use the Material by Using the Local Wisdom. 

กมลชนก ปลื้มบุญ1 บุญรอด ภาคภูมิ2 ปณณวิชญ ใบกุหลาบ3 และมลวิภา เมืองพระฝาง3 

Kamonchanok Plumbun1 Bunroad Phakpum2 Pannawich Baikularb3 

and Monwipa Mueangprafang3 
  

   1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 
2ครูโรงเรียนวัดโบสถ จังหวัดสุโขทยั 

3อาจารยฝายวิจยัและประเมินผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยน้ีนําเสนอผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลัง

เรียน เรื่องวัสดุและการเลือกใช ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เมื่อใชการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรภูมิปญญา
ทองถ่ินโดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมเปาหมายคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1จํานวน 22 คน โดยเปนการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาไดแก หลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัดโบสถแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่อง วัสดุและการเลือกใช แบบทดสอบวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X )  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test) แบบเทียบกับเกณฑรอย
ละ 75  

จากการศึกษาพบวาผลการทดสอบจากคะแนนเต็ม 20 คะแนนกอนเรียนนักเรียนมีคาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีคาเฉลี่ยการสอบกอนเรียนคือ 9.55 คิดเปนรอยละ 47.73 และเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
หลักสูตรทองถ่ินผลการทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทากับ 14.41 คิดเปนรอยละ 72.01 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทองถ่ินสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับหลักสูตรทองถ่ินอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ ผลการศึกษาระดับ
จิตสํานึกการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินพบวาระดับคาเฉลี่ยจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินเทากับ 24.64 
คิดเปนรอยละ 82.13 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ เกณฑรอยละ 75 พบวา จิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ / แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ / จิตสํานึก 
 
Abstract 
 The purposes of this research was to 1. Compare Science Leaning Achievements of grade 
two teaching by using the Material through Using the Local Wisdom, pretest and posttest. 2. 
Compare Science Leaning Achievements of grade two teaching by using the Material by Using the 
Local Wisdom with 75 percentage of Attitude Achievements. 
 The sample of the research were 22 children of grade two teaching by using the Material 
by Using the Local Wisdom. The research design was one-group pretest-posttest design. The data 
was analyzed by mean (�̅�), standard derivation (𝑆.𝐷.) and the t-test for dependent simple  
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 The results of this research; 
 1. The science leaning achievements of student teaching by using the Local Wisdom, 
after approach were higher than before leaning. 
 2. The Attitude Achievements of student teaching by using the Local Wisdom were 
higher than 75 percentage was significantly at the level of 0.05. 
 
Keywords: Leaning Achievements / Achievements Test / Attitude 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน 
ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชเพ่ืออํานวยความสะดวกตางๆลวนเปนผลมา
จากความรูทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคจะเห็นไดวาวิทยาศาสตรมักมีสวนเก่ียวของกับความรู
ทุกศาสตรทุกแขนงในการเรียนทุกดานตองอาศัยความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรจึงมีความสําคัญยิ่งท่ีจะสงเสริมให
ตระหนักถึงความสําคัญและใหวิทยาศาสตรเปนสวนหน่ึงในการดํารงชีวิต จากความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน จึงทําให
ระบบการศึกษาไดมีการจัดการเรียนการสอนใหมีหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรในโครงสรางรายวิชา สงเสริมใหนักเรียน
ไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท้ังน้ีนอกจากจะสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูในเน้ือหาของ
วิทยาศาสตรแลวก็เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตรไมใหกลายเปนเรื่องไกลตัว สงเสริมใหมีทักษะตางๆ
ในการเรียนท่ีจะสามารถนําไปใชในอนาคตได 
 จากวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีวา “มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของ
ชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล
โลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน 
รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ” การจัดการเรียนรูในฐานะนักศึกษาฝก
ประสบการณท่ีไดทําการวิเคราะหหลักสูตรและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือเปนการจัดการเรียนรูตาม
วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอด 1 ปการศึกษาพบวาในรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 4 บทท่ี 1 เรื่อง วัสดุและการเลือกใช มีเน้ือหาท่ียากแกความเขาใจไมสามารถ
อธิบายใหเขาใจอยางถองแทไดดวยการอธิบายครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหา 
และสงเสริมความเขาใจของผูเรียน เน้ือหาท่ีไมสามารถอธิบายใหนักเรียนเขาใจได ตองอาศัยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สรางกระบวนการเรียนการสอนท่ีเปนระบบ ใหนักเรียนไดรับประสบการณตาง ๆโดยการเรียนรูจากสิ่งท่ีเปนรปูธรรม
ไปเปนนามธรรม  
 ในตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลาย เชน การ
ถักแห การตีมีด การทําวาว การจักสาน สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาความสามารถชาวบานในตําบลไกรนอก ท่ีคิดคน
และสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณคาจนกลายเปนมรดกทางภูมิปญญาทองถ่ินท่ีควรคาแกการนํามาประยุกตใชและ
เหมาะสมตอการเปนแหลงเรียนรูไดเปนอยางดี จะเห็นไดวาลักษณะภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ีของสถานศึกษาไดมี
การนําเอาวัสดุมาใชในการประดิษฐของเลนของใชตางๆ ซึ่งภูมิปญญาทองถ่ินน้ีสอดคลองกับเน้ือหาของวิชา
วิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หนวยการเรียนรูท่ี 4 บทท่ี 1 เรื่อง วัสดุและการเลือกใช  
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําวิธีการสอนแบบบรูณาการสอนดวยภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งในการวิจัย
ครั้งน้ีทางผูวิจัยไดเลือกภูมิปญญาทองถ่ิน การสานชะลอม มาบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช และเพ่ือประเมินระดับจิตสํานึกในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช กอนและหลังการเรียน  

 2. เพ่ือศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เมื่อใชการ
จัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมเปาหมาย  
  1.1 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ 

อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื้อหา 
  2.1 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหาเรื่อง วัสดุและการเลือกใช สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีหัวขอยอยดังน้ี 
    สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 

  มาตรฐาน ว 3. 1 เขาใจสมบัติของสารความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง
ยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปใช
ประโยชน 
    สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   มาตรฐาน ว 8. 1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู 
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได 
ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม  มี
ความเก่ียวของสัมพันธกัน 
    ตัวช้ีวัด ว 3.1 ป.2/1 ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุท่ีนํามาทําของเลนของใชใน
ชีวิตประจําวัน 

   ว 3.1 ป.2/2 เลือกใชวัสดุและสิ่งของตางๆ ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย 
   ว 8.1    ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 3.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรดวยหลักสูตรบูรณาการทองถ่ิน 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูเรื่อง วัสดุและการเลือกใช และระดับจิตสํานึกในการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ระยะเวลา 
 ภาคเรียน 2 ระยะเวลา 5 เดือน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย 

การจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการทองถ่ิน 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัสดุและ
การเลือกใช กอนและหลังการเรียน 
- ระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมปิญญา
ทองถ่ิน 
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กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย จํานวน 22 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
1 หลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัดโบสถ 

 2 แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัดโบสถ เรื่อง วัสดุและ
การเลือกใช จํานวน 3 แผน ไดแก 
   2.1. สํารวจการจักสานในชุมชน  
  2.2. การเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุท่ีใชทําของเลนและของใช 
  2.3. การนําวัสดุมาทําของใช 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1. ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขาย สาระกลุมวิชาวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 1 และ กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร 

2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอนดวยหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. สรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอนดวยหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. นําแผนการสอนท่ีสรางข้ึนเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน โดยมีรายช่ือดังน้ี 

4.1 นางบุญรอด ภาคภูม ิ    ผูเช่ียวชาญดานวิธีการสอน ครูโรงเรียนวัดโบสถ 
4.2 นางกาญจนา โรจนธีรธรรม  ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา   ครูโรงเรยีนวัดโบสถ 
4.3 นายศิระ หนูสอน    ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลและประเมินผล  ครูโรงเรียนวัดโบสถ 

 เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC)  
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา   

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
   ไมแนใจ   ใหคะแนน   0 
   เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน  -1 
การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณ
คาตามสูตร  

N
R

IOC ∑=  

  ∑R   =    ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 

      N    =   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ สอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ สอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอนดวยหลักสูตรบูรณา
การภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัดโบสถเทากับ 1    

3 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี 
   1. ศึกษาเกณฑในการสรางแบบสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตาง ๆ 
  2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวซึ่งมีลักษณะเปน ปรนัย จํานวน 20 ขอ 
กําหนดการใหคาคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน  
  3. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญ 
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ตรวจสอบดูความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช และ
ความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ   
  เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน  + 1 
  ไมแนใจ   ใหคะแนน   0 
  เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน  -1 
 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ สอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ สอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ เทากับ 1.00  
  4. นําแบบทดสอบท่ีผานเกณฑแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดคุงยาง 
อําเภอกงไกร-ลาศ จังหวัดสโุขทัย ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน เพ่ือนําไปเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  5. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) เกณฑความยากของขอสอบกําหนดไวระหวาง 
0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) เกณฑอํานาจจําแนกของขอสอบกําหนดไว 0.20 ข้ึนไป   
  6. หาความเช่ือมั่นแบบทดสอบโดยใชสูตรของคูเดอร-ริชารดสัน KR-20 เกณฑการหาความเช่ือมัน่
ของขอสอบกําหนดไว 80 ข้ึน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  เทากับ 0.35 
  7. นําแบบทดสอบท่ีผานเกณฑแลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ปการศึกษา 2560 จํานวน 22 คน เพ่ือนําไปเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4 แบบวัดจิตสํานึกในกรอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
การสรางแบบวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

   4.1 ศึกษาเอกสารและนิยามศัพทจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
   4.2 สรางขอคําถามวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
   4.3 ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาซึ่งประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน มีรายช่ือ
ดังน้ี  
    รศ.ดร.สุขแกว  คําสอน   การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
    ผศ.ดร.อนุ  เจรญิวงศระยับ  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
    ดร.ปณณวิชญ  ใบกุหลาบ   สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
    ดร.พัชราวลยั  มีทรัพย  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
     ดร.สวนีย  เสริมสุข   การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
โดยใชโดยใชดัชนีความ สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) โดยมีเกณฑคัดเลือก 0.50 ข้ึนไป  

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและ
การเลือกใช ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 ขอ กับนักเรียนกลุมเปาหมายช้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัด
โบสถ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที 

2. ดําเนินการสอนโดยใช แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัด
โบสถ .จํานวน 3 ชุด เรื่อง วัสดุและการเลือกใช ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยแผนการจัดการเรยีนรูท่ีบูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัด
โบสถ เรื่อง วัสดุและการเลือกใช ท้ัง 3 ชุดแลว ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือดูพัฒนาการของนักเรียน 

4. ใชแบบวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินหลังเรียน จํานวน 10 ขอ กับนักเรียน
กลุมเปาหมายช้ันช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที 
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การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับหลักสูตรภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียนวัดโบสถ โดยใชคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย(Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และคาที (t-value) ซึ่งเก็บขอมูลจากการทดสอบ
ดวยแบบทดสอบ 

2. การศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เมื่อใชการ
จัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินวิเคราะหขอมูลโดยมีขอคําถามวัดระดับจิตสํานึกมีตัวเลือก 3 
ตัวเลือก มกีารใหคะแนนแตกตางกันและมีเกณฑใหคะแนนดังน้ี  

  ได 3 คะแนนหมายถึง มีระดับจิตสํานึกในการอนรักษภูมิปญญาทองถ่ินมากท่ีสุด 
  ได 2 คะแนนหมายถึง มีระดับจิตสํานึกในการอนรักษภูมิปญญาทองถ่ินปานกลาง 
  ได 1 คะแนนหมายถึง มีระดับจิตสํานึกในการอนรักษภูมิปญญาทองถ่ินนอยท่ีสุด 
นําคะแนนท่ีไดประเมินโดยแบงเปน 5 ชวงในแตละชวงมีคะแนนหางเทากันโดยใชเกณฑในการกําหนดชวง

ดังน้ี 

          เกณฑการกําหนดชวง            =  คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จํานวนระดับชั้น
 

      
5

1030−
=  

     =  4 
ซึ่งจะไดคาเฉลี่ยแตละระดับหางกัน 4 คะแนนและกําหนดการแปลความมายของคาคะแนนเฉลี่ยแตละระดับดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 27.00 - 30.00  หมายถึงระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 23.00 - 26.00  หมายถึงระดับความคิดเห็น มาก 
  คาเฉลี่ย   19.00 - 22.00  หมายถึงระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 15.00 - 18.00  หมายถึงระดับความคิดเห็น นอย 
  คาเฉลี่ย 10.00 - 14.00  หมายถึงระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 22 คน ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ
บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดวยตนเอง สถิติท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวยคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ และ การทดสอบคาที (t-test) ดังน้ี 
 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัสดุและการเลือกใช กอนและหลังการเรียน  
ตารางท่ี 1 การประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

เลขท่ี 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
หลังเรียน (20) กอนเรียน  (20) 

1 16 10 6 
2 15 9 6 
3 12 10 2 
4 15 8 7 
5 16 12 4 
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เลขท่ี 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
หลังเรียน (20) กอนเรียน  (20) 

6 15 11 4 
7 18 12 6 
8 14 10 4 
9 14 9 5 
10 15 10 5 
11 15 9 6 
13 13 8 5 
14 14 9 5 
15 13 11 2 
16 13 9 4 
17 18 12 6 
18 14 7 7 
19 15 8 7 
20 14 11 3 
21 14 10 4 
22 11 8 3 
รวม 317 210  
เฉลี่ย 14.41 9.55  
S.D. 1.68 1.53  

รอยละ 72.01 47.73  

12 13 7 6 
 

จากตารางท่ี 1  พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิ
ปญญาทองถ่ินมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 14.41 คิดเปนรอยละ 72.01 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 
9.55 คิดเปนรอยละ 47.73 ซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงดังภาพ 1 

 

 

ภาพ 1 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

pretest 
posttest 
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

 
 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 

จากตารางท่ี 2 แสดงวาจากตาราง  2  พบวา  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอน
เรียนและหลังเรียนดวยสถิติทีเทสแบบไมอิสระ ( t – test dependent)  พบวาคา  t  เทากับ  15.00 อาจกลาวได
วา  คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. การศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เมื่อใชการ
จัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ตารางท่ี 3 ผลวัดระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน (N) คะแนนเตม็ X  S.D. t p 
การทดสอบหลังเรยีน 22 30 24.64 1.94 8.79* 0.00 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
จากตารางท่ี 3 พบวาผลการวัดความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอภูมิปญญาทองถ่ิน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

24.64 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.94 คิดเปนรอยละ 82.13 อยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
เกณฑกับผลการวัดความคิดเหน็ของนักเรียนหลงัเรียนพบวา ผลการวัดความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
2 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลของการทดลองไดดังน้ี  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญา

ทองถ่ินเรื่องวัสดุและการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 3 แผนการจัดการเรียนรูพบวาคาเฉลีย่( X )ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนเทากับ 14.41 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เทากับ 1.68 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติ t-test แบบ Dependent พบวา t เทากับ 15.00 สรุปไดวาคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยหลักสูตร
บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องวัสดุและการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด 3 แผนจัดการเรียนรูพบวาคาเฉลี่ย ( X ) จิตสํานึก
ในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินหลังเรียนเทากับ 24.64 คิดเปนรอยละ 82.13 และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ
รอยละ 75 พบวาการวัดจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนผานเกณฑอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตรเรื่อง วัสดุและการเลือกใช ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินสามารถสรุปผลไดวา วิธีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเพ่ิมข้ึนโดยภูมิปญญาทองถ่ิน

การทดสอบ จํานวนนักเรียน (N) คะแนนเตม็  X  S.D. t p 
การทดสอบกอนเรียน 22 20 9.55 1.53 15.00* 0.00 
การทดสอบหลังเรยีน 22 20 14.41 1.68 
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สามารถนํามาสรางกระบวนการเรียนรูไดอยางตอเน่ืองดวยการปรับแผนการจัดการเรียนรูไปตามสภาพจริงท่ีดําเนิน
อยู การเปนชุมชนแหงการเรียนรูทําใหผูเรียนมีประสบการณในการเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจนนําไปสู
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สองศรี แสงศรี (2552) 
 2. จากผลศึกษาระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เมื่อใช
การจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู นักเรียนมีความระดับจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินอยูในระดับดีมาก นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรู มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ครูและผูใหญมากข้ึนทําใหชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนและมีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอนรวมกันมากข้ึนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุดร ผองแผว (2553) 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการนําไปใชและการทําวิจัยครั้ง
ตอไปดังน้ี  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ควรศึกษาข้ันตอนการดําเนินงานใหชัดเจนเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
2. แผนการจัดการเรียนรูสามารถเตรียมการจัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนาน เหมาะสมกับบริบทของ

ผูเรียนได 
3. สามารถนํารูปแบบการสอนแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ

สอนในรูปแบบอ่ืนได 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. การเลือกภมูิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูควรเปนภูมปิญญาท่ีอยูในทองถ่ินของนักเรียนเพ่ือ

เปนการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดตีอชุมชนของตนเองและเปนการอนุรักษ สืบทอดเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีทันสมัย 
2. เวลาในการจัดการเรียนรู มีผลตอการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนควรใชเวลาในการจัดการเรียนรูให

เหมาะสมกับเน้ือหาในการเรียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสอนโดยใช 

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเร่ือง การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

Learning Achievements on Energy conversion learning with Inclusion  

of Activity STEM Education Technique for 4th Grade Students.  

 

กาญจนา  นาคบาตร1 นพพร มีชาง2 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด1 และมลวิภา เมืองพระฝาง1 
KachanaNakbart1Nopporn Meechang2Nattawut Khaosaad1 and Monwipha Mueangprafang1 

 
1นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ครูโรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  2  ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก จํานวน  31  คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) จํานวน 
5 แผนการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแกรอยละคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ t-test แบบ Dependent 
Samples ในการทดสอบสมมติฐานผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to compare learning achievementofscientificon the 
topic of “Energy conversion” before and after learning with cooperative learning Activity series 
STEM Education technique. The populations were Grade 4th students at Watjantawanook School 
in 2017 academic year. Subjects were 31 students from a class of Grade 4th The instruments were 
Activity series STEM Education and achievement test.The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation and t-test (Dependent Samples)and Pearson product-moment 
correlationcoefficient.The result of research were that the learning achievement of scientific on 
the topic of “Energy conversion” of Grade 4th  through cooperative learning Activity series STEM 
Education technique was significantly at .05 level 
 
Keywords: STEM Education, Achievement 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรยีนทุก

คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวานักเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา 24 การจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลนักเรียนตองฝกทักษะกระบวนการ
คิดการจัดการและประยุกตนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือไปสูเปาหมายของการเปนคนเกงดีและมีความสุข
ดังน้ันในการจัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดรูจักวิเคราะหและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี (กรมวิชาการ2545:1) ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตความรูดานวิทยาศาสตรมี
ความสําคัญยิ่ง ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรคและมีคุณธรรม (คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551: 92) ปจจุบันการจัดการศึกษาในประเทศไทยกําลังประสบปญหาในเรื่อง 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากหนวยงานตางๆเชน O-NET ท่ีจัดโดยสมศ.,การทดสอบ PISA , 
จากผลการประเมินท่ีปรากฏในรายงานประจําปของ World Economic Forum ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนไทยสวนใหญโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรยังไมดีเทาท่ีควรนักเรียนขาดทักษะการคิด เน่ืองจาก
การสอนในปจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรูเพ่ือใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดไมมีการ
เช่ือมโยงความรูท่ีมีไปใชในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตประจําวันดังน้ันจําเปนตองแกปญหาน้ีอยางเรงดวนเพ่ือเตรียม
คนไทยรุนใหมใหมีขีดความสามารถในการประกอบอาชีพสรางเศรษฐกิจและสามารถดําเนินชีวิตในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตอไป (พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556) 

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนทางเลือกหน่ึงโดยท่ีทําใหผูเรียน

เกิดพัฒนาการดานตางๆอยางครบถวนและสอดคลองกับแนวการพัฒนาคนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21(พรทิพยศิ

ริภัทราชัย, 2556) เปนการสอนแบบบูรณาการขามกลุมสาระวิชาระหวางศาสตรสาขาตางๆไดแกวิทยาศาสตร 
(Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และคณิตศาสตร 
(Mathematics: M) เพ่ือใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงมาใชในการแกปญหาการคนควาและการพัฒนาสิ่งตางๆทํา
ใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตางๆอยางครบถวนเชนดานปญญาผูเรียนเขาใจในเน้ือหาวิชาดานทักษะการคิดผูเรียน
พัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดข้ันสูงเชนการคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรคฯลฯ ดานคุณลักษณะผูเรียนมี
ทักษะการทํางานกลุมทักษะการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพการเปนผูนําตลอดจนการนอมรับคําวิพากษวิจารณของผูอ่ืน 
(พรทิพย ศิริภัทราชัย, 2556) 
 จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาปญหา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีผานมาคอนขางนอย และใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 นักเรียน
สวนใหญไมสามารถ คิดวิเคราะห คิดแกปญหา และเช่ือมโยงองคความรูได ซึ่งเปนปญหาสําหรับครูผูสอนเปนอยาง
มาก จึงคิดหาแนวทางการแกไขโดยมีความสนใจท่ีจะนําแนวคิดการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษามาใชใน
การจัดเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยจัดทําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาจะชวยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันสูงของนักเรียนใหดีข้ึนเพ่ือให
สามารถนําไปประยุกตใชในการสรางองคความรูใหมๆท่ีจะสงผลทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรตามมา
และทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึนอีกท้ังยังทําใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความเช่ือมโยงกันได
ของวิชาใน STEM (วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร) เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพ
และเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถไดอยางมีคุณภาพในโลกศตวรรษท่ี 21 และนําผลการศึกษาท่ีไดรับไปใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

 

สมมุติฐานการวิจัย 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนการ

สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 31 คน โรงเรียนวัดจันทร

ตะวันออก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง 

   เน้ือหาท่ีใช ไดแก เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

  ตัวแปรท่ีศึกษา 

   ตัวแปรตน ไดแก กระบวนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

   ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

   ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  

ใชเวลาในการจัดการเรียนรูจํานวน 3 สัปดาห รวมระยะเวลา 7 ช่ัวโมง 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนสามารถนําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ไปใชแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการจัดการเรียนการสอนได 
  2. เปนแนวทางใหครูผูสอนและผูท่ีสนใจนําวิธีการเรียนรูน้ีไปใชจัดการเรียนรูในเรื่องอ่ืน 
 
 
 

 การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 31 คน โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 31 คน โรงเรียนวัดจันทร
ตะวันออก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 แบบคือเครื่องมือท่ีใชในการสอนและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
    เครื่องมือท่ีใชในการสอน คือ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงาน ท่ีมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอนและข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบแนวคิด
สะเต็ม6 ข้ันตอน จํานวน 5 แผนระยะเวลา 7 ช่ัวโมง 
    เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 15 ขอมีคา
ความยากระหวาง 0.26-0.76 คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.24 ข้ึนไป 
   การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1. ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังน้ี 
    1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
(STEM education) 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนตัวช้ีวัดชวงช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร 
    1.3 สรางชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผนเวลา 7 ช่ัวโมง มาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของ
นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงคจุดประสงคการเรียนรูสาระสําคัญสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 5 ข้ันตอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม 6 ข้ันช้ินงานสื่อและแหลงการเรียนรู
และการวัดและประเมินผล 
    1.4 นําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีผูวิจยัสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรกึษาและผูเช่ียวชาญดานการสอน 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทานประกอบดวย สาขาวิทยาศาสตรและการสอน 1 คน สาขา
วิทยาศาสตร 1 คน สาขาวัดและประเมนิผล 1 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคลององคประกอบตางๆภายใน
แผนการจัดการเรียนรูตามแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชเกณฑการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (Likert Scale) ดังน้ี 
     5 หมายถึงมีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมากท่ีสุด 
     4 หมายถึงมีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมมาก 
     3 หมายถึงมีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมปานกลาง 
     2 หมายถึงมีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมนอย 
     1 หมายถึงมีความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสมนอยท่ีสุด 

    จากน้ันนําความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาหาคาเฉลี่ย (X ̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลความหมายโดยใชเกณฑ (วิเชียรเกตุสิงห 2538: 8-11) ดังน้ี 
     คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
     คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมมาก 
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     คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมปานกลาง 
     คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมนอย 
     คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
    คาเฉลี่ยคะแนนประเมินของผูเช่ียวชาญมีคาตั้งแต 3.51 ข้ึนไปและมีสวนเบ่ียงเบน มาตรฐานไม
เกิน 1.00 แสดงวาองคประกอบของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคลองกัน 
    1.5 นําชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 14.25 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.75 เมื่อเทียบกับเกณฑแลวอยูในเกณฑท่ีมีความเหมาะสมมากไปใชกับกลุมตัวอยาง 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนรูป
พลังงาน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามจุดประสงค และเน้ือหาวิชาเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอ ตองการใชจริง 15 ขอโดยมีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 
    2.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีสรางเทคนิคการเขียนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ศึกษาหนังสือเรียน
คูมือครูวิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน และศึกษาเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
    2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
    2.3 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสรางข้ึนเสนอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย สาขาวิทยาศาสตรและการสอน 1 คน สาขาวิทยาศาสตร 1 คน สาขาวัด 
และประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (Index of 
item objective Congruence: IOC) และความถูกตองดานภาษาตวัเลือกและการใชคําถามแลวนํามาปรับปรุง
แกไขแลวคัดเลือกขอสอบท่ีมคีาดชันีความสอดคลองระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งผูเช่ียวชาญแตละทานใหคะแนนตาม
เกณฑดังน้ี 
    ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตามจุดประสงคน้ันจริง 
    ใหคะแนน   0 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดตามจุดประสงคน้ันหรือไม 
    ใหคะแนน  -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันไมวัดตามจุดประสงคน้ัน 
    2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีไดไปทดลอง
ใช (Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออกท่ีผาน 
การเรยีนวิทยาศาสตร เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน มาแลว 
    2.5 นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
แลวคัดเลือกขอท่ีมีคาความยากระหวาง 0.26-0.76 และคาอํานาจจาํแนกตั้งแต 0.29 ข้ึนไป 
    2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยน
รูปพลังงาน จํานวน 15 ขอไปใชกับกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
แบบแผนของการวิจัย 
                การศึกษาครั้งน้ีมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre – experimental Research) ซึ่ง
ดําเนินการทดลองแบบกลุมเดยีววัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมี
รูปแบบการวิจยัดังน้ี (ผองพรรณตรัยมงคลกูลและสภุาพฉัตรภรณ 2555: 57-60) 
 
 
  เมื่อ O1     หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
   X     หมายถึง การจัดกระทําหรือการทดลอง (Treatment) 
   O2    หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
 

O1           X      O2 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทําวิจัยโดยการสอนดวยตนเองตามข้ันตอนตอไปน้ี 
   1. ทําการหาคุณภาพของเครื่องมอืท่ีสรางผูวิจัยสรางไดแกชุดกิจกรรมสะเตม็ศึกษาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยทําการทดลองสอนตามชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และเมื่อทําการทดลองสอนเสร็จแลว ให
นักเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคณุภาพ โดยใชสถิติให
เหมาะสมกับเครื่องมือวัดชนิดน้ันๆนํามาปรับปรุงและจัดพิมพเปนฉบับใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
   2. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงาน ฉบับใชจริงท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
   3. ดําเนินการสอนตามชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องการเปลี่ยนรปูพลังงานช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนและผานการหาคณุภาพมาแลว 
   4. เมื่อสิ้นสดุการสอนตามแผนท่ีวางไวจึงทําการทดสอบหลังเรยีน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเปลีย่นรูปพลังงานฉบับเดิมท่ีใชทําการทดสอบ
กอนเรียน 
   5. นําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการจดักระทําขอมูลดังตอไปน้ี 
    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการตรวจใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผดิ
ได 0 คะแนน 
   6.  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาดวยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพประมวลผลและเรยีบเรียงนําเสนอในรูปความเรยีง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเตม็ศึกษามาวิเคราะห
ขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน มี
วิธีการ ดังน้ี 
   1. หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน 
   2. ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรยีนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสะเตม็ศึกษา ดวยสถิติการ
ทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent Samples) 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   1. การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชดัชนีความสอดคลอง IOC  
   2. คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
   3. การหาคาความยากงาย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  สถิติพ้ืนฐาน ไดแกคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูลท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
   1. คาเฉลี่ย (Mean)  
   2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
   3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุมท่ีมีความสัมพันธกัน (ไมอิสระจากกัน) เชน 
ทดสอบกอนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง โดยใชคาแจกแจง t – test แบบ Dependent Samples  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตารางผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ X S.D. 

กอนเรียน 15 5.74 2.95 
หลังเรียน 15 10.26 2.29 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรม

สะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พบวา คะแนนรวมกอนเรียน มีคาเฉลี่ย 5.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2.95 และคะแนนรวมหลังเรียน มีคาเฉลี่ย 10.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.29 จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนในเรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน หลังจากท่ี
สอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
 
ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช Paired Sample t-test 
ตารางผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช Paired Sample t-test 
 

การทดสอบ N Mean S.D. ผลตางของ
คาเฉลี่ย 

t Sig  
2-tailed 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

31 
31 

5.74 
10.35 

2.95 
2.29 

4.61 11.469 0.000 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                จากตาราง 2 แสดงการเปรยีบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลีย่นรูปพลังงานนักเรียนท่ีเรยีน
โดยใชชุดกิจกรรมสะเตม็ศึกษา มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีลําดับข้ันตอนในการสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การเปลี่ยนรูปพลังงาน พบวากอนเรียนมีคาเฉลี่ย 5.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.95 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 10.35 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.29 จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวา
นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนหลังท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงานท่ีสอนโดยใชชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนรูปพลังงาน อภิปรายผลได ดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง                 
การเปลี่ยนรูปพลังงาน กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสามารถเราการเรียนรูไดดีดวยความนาสนใจ
ของลักษณะเน้ือหา ภาพประกอบ และคําถามท่ีสงเสริมความคิดในการแกปญหา ทําใหนักเรียนเกิดความ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรู  

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชชุดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนดีข้ึน มีความตั้งใจในการทํากิจกรรมท่ีรับมอบหมาย มีการ
สืบคนขอมูล สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรท่ีดีข้ึน ซึ่งสอดคลองบางสวนกับงานวิจัยของ 
พลศักดิ์ แสงสมศรี (2558) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ข้ันบูรณาการและเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษากับแบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสรุป นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และเจตคติตอการเรียนวิชาเคมี สูงกวา
การเรียนรูแบบปกต ิดังน้ัน จึงควรสนับสนุนใหครูผูสอนไดนาแนวคิดสะเต็มศึกษาไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและวิชาท่ีเก่ียวของกับสะเต็มศึกษาตอไป และสอดคลองบางสวนกับ
งานวิจัยของ นัสรินทร บือซา (2558) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ 
รอยละ 41.03 อยูในระดับตน รอยละ 30.77 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 20.51 อยูในระดับสูง และรอยละ 7.69 
อยูในระดับสูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) อยูในระดับมาก  
 
ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอน และการศึกษาคนควา ดังน้ี 
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.1 ควรมีการวางแผนในการใชเวลาท่ีใชจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนการสอนเน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ีจําเปนท่ีจะตองใชเวลามากเพ่ือใหนักเรียนได
คนหาขอมูลออกแบบและสรางช้ินงานข้ึนมาและควรจะจัดหาอุปกรณท่ีหลากหลายเพ่ือเปนตัวเลือกใหนักเรียนน้ันได
สรางสรรคช้ินงานไดอยางเต็มท่ี 
   1.2 ควรมีการศึกษาสภาพหองเรียนท่ีจะใชจัดกิจกรรมใหความเหมาะสมกับกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนการสอนจัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
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  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาเชนการคิดแกปญหาการคิดสรางสรรคจิตวิทยาศาสตรความรับผิดชอบเจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตร 
   2.2 ควรทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูปแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับ
นักเรียนท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันของแตละพ้ืนท่ีการศึกษาและแตละระดับ 
   2.3 ควรทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับ
นักเรียนระดับช้ันอ่ืนๆเชนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 รวมถึงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
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การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
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บทคัดยอ  
  จากการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษา
จากการใชสื่อไอซีที  เพ่ือสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ี
สงเสริมการเรียนรู และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 การดําเนินงานและการวิจัย โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรม 5 ข้ันตอน 
คือ ข้ันการวางแผนการดําเนินงาน(P) ข้ันการปฏิบัติงาน(P) ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน(E) ข้ันการปรับปรุง
การดําเนินงาน(I) ใหเหมาะสมและปรับปรุงเพ่ือแนวปฏิบัติท่ีดี และข้ันการนําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงาน(P) 
ประชากรเปนนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการฯ 291 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบวัด
ภูมิคุมกันและความเขมแข็งดานไอซีที  แบบวัดทักษะนวัตกรรมการเรียนรู และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
กิจกรรมและโครงการฯ 
  ผลการวิจัยพบวา  

1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
มีองคประกอบ 2 สวนคือ รูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรมไดแก รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที จัดอันดับเว็บไซต 
ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยางสรางสรรค 
และการใชสื่อสรางสรรค สวนท่ีสองรูปแบบการดําเนินงาน แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน ข้ัน
ดําเนินงาน ข้ันประเมินผล ข้ันปรับปรุง และข้ันการเผยแพรผลการดําเนินงาน  

2. การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที พบวา 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีภูมิคุมกันระดับต่ํารอยละ 10.12 ระดับกลางรอยละ 21.35 ระดับสูง  รอยละ 
68.53 

3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริม
การเรียนรู พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมระดับปรับปรุงรอยละ 5.12 ระดับกลาง รอยละ 13.56 
ระดับสูงรอยละ 18.32 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสรมิภมูิคุมกันและความเขมแข็งของเดก็
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และมีเน้ือหาในการจัดกิจกรรมมีความ
ละเอียดมีการถายเทความรูไดกระจางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมารูปแบบการนําเสนอเน้ือหามีความ
หลากหลาย 

 
คําสําคัญ : ไทยแลนด 4.0 / ภูมิคุมและความเขมแข็งในการใชสื่อ ICT / ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  
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Abstract 

This research was aimed to enhance the immunity and strength for students from using 
ICT media, reinforce the learning skills and student’s innovations in using ICT media for their 
study and study the satisfaction of students who participate in the Immunization and Strength 
Enhancement of Students in Thailand 4.0 Society project. 

The research was divided into 5 steps which were planning the project, execution of the 
project according to its plan, monitoring the result according to the objectives, evaluating the 
project for future references and presenting the outcome of the project. A sample was 291 
participated students. Tools used to collect the data consisted of Strength and Immunity 
Evaluation Form, Innovative Skills Evaluation Form and Satisfaction Questionnaire. 

The result indicated that: 
1. There are 2 elements in developing the immunization and strength enhancement of  

students in Thailand 4.0. The first element is 10 base learning activities consisted of media 
awareness, ICT equipment, web site ranking, personal information, computer act, playing game, 
cell phone awareness, creative ICT, and creative media. The second element divided into 5 steps 
which are planning, execute, evaluation, improvement, and present the findings. 

2. According to the immunization and strength enhancement of students from using 
online media found that from participated students, students with low immunity can be 
calculated to 10.12 percent, medium immunity is 21.35 percent and high immunity is 68.53 
percent. 

3. From the enhancement of learning skills and student’s innovations aspect, researchers 
found that students with a need to improve level of learning skills and innovation can be 
calculated to 5.12 percent, medium level of learning skills and innovation is 13.56 percent and 
high level of learning skills and innovation is 18.32 percent. 

4. The satisfaction questionnaire showed that the question of “content of the project is 
thorough and clear for the understanding” is at the highest average and followed by “Variety of 
the presentation style”. 
Keyword: Thailand 4.0/ immunity and strength in using ICT media/ learning skills and innovations 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 นโยบายนายกรัฐมนตรแีละหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานตาง ๆ จะมีคําพูดใหมออกมาวาจะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 
4.0” และประเทศไทยในปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (ICT – Information and 
Communication Technology) มีบทบาทและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนดานอ่ืน ๆ นํามาซึ่งเครื่องมือและ
ชองทางในการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย คือ รวดเร็วทันใจ ใชงานงาย ราคาประหยัด อินเทอรเน็ต และ โทรศัพทมือถือ 
ไดเปลี่ยนรูปแบบของการติดตอสื่อสารในอดีตไปอยางสิ้นเชิง โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอร
พกพา แท็บเล็ต อินเทอรเน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ลวนเปนเครื่องมือท่ีทําใหเราเขาถึงบุคคลหรือกลุมคน เขาถึง
ขอมูลขาวสารและแหลงความรู เขาถึงกิจกรรม เขาถึงสิ่งท่ีตอบสนองความตองการ ท้ังในดานการศึกษา การทํางาน 
ความบันเทิง ครอบครัว หรือแมแตชีวิตสวนตัวสื่อท่ีนําเสนอผานชองทางตาง ๆ น้ัน มีอิทธิพลตอการรับรู ความคิด 
ความเช่ือ ทัศนคติ พฤติกรรม มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ
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เยาวชนท่ียังขาดวุฒิภาวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหเน้ือหาท่ีมากับสื่ออยางเหมาะสม ซึ่งมีเด็กและ
เยาวชนท่ีอยูในความดูแลของระบบการศึกษา และอีกมากท่ีอยูนอกระบบการศึกษาขาดความเอาใจใสและตระหนัก
ถึงพิษภัยและอันตราย จากสื่อและเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนาและทันสมัยในปจจุบัน (สํานักนายกรัฐมนตรี, ส.ค. 
2017)   
  การสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 เปนสวนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงของเครือขายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันสื่อท้ังคุณและโทษ จากการใชงานในชีวิตประจําวันอันจะ
เกิดภูมิคุมกันท่ีดี และเสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เปนสวนหน่ึงของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มี
ความสําคัญและจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน หรือการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (สุภาพร ศรศิลป
, 2017) ท้ังน้ีรูปแบบการดําเนินงานภายใตคณะดําเนินงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสรางเสรมิภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสือ่ 
ไอซีที 

2. เพ่ือสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศกึษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ี 
สงเสริมการเรียนรู 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการสรางเสรมิภูมิคุมกันความเขมแข็งทาง 
ไอซทีีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทย
แลนด 4.0 มีภูมิคุมกันและความเขมแข็งทางไอซีที รอยละ 60 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
    1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภมูิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทย
แลนด 4.0 องคประกอบ 2 สวนคอื ข้ันตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (P) ข้ันการ
ปฏิบัติงาน (P) ข้ันการประเมินผลการดําเนินงาน(E) ข้ันการปรับปรงุการดําเนินงาน(I)  และข้ันการนําเสนอเผยแพร
ผลการดําเนินงาน(P) และสวนท่ีสองฐานกิจกรรมความรูจํานวน 10 ฐาน 
  2. การสรางเสรมิภูมคิุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศกึษาจากการใชสื่อไอซีที ดวยแบบวัด
ภูมิคุมกัน แบงเปนดาน การใชสื่อไอซีที สภาพครอบครัว การเรียนการสอน และการครองตน จํานวนแบบสอบถาม 
จํานวน 35 ขอ โดยสอบถามหลังจากเขารวมกิจกรรมโครงการ 
  3. การสรางเสรมิทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริม
การเรยีนรู ดวยแบบวัดทักษะ จากฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐาน ประกอบดวย รูเทาทันสื่อ อุปกรณซทีี จัดอันดับ
เว็บไซต ขอมลูสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยาง
สรางสรรค และการใชสื่อสรางสรรค 
  4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภมูิคุมกันและความเขมแข็งของเด็ก
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ดวยแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ 
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  ดานตัวแปร 
    ตัวแปรตน  รูปแบบกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคม
ยุคไทยแลนด 4.0 
   ตัวแปรตาม - ภูมิคุมกันและความเขมแข็งดานไอซีทีของนักเรียน 
        - ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
       - ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม/โครงการ 
       
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร เปนนักเรียน จํานวน 291 คน จากจํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการประกอบดวย โรงเรียน

บานพิบูลวิทยาคาร อําเภอคลองขลุง โรงเรียนบานคลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร  
โรงเรียนบานไรปาเหนือ อําเภอแมระมาด และโรงเรียนบานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 

 
เคร่ืองมือวิจัย 

1. รูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 
องคประกอบ 2 สวนคือ ข้ันตอนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (P) ข้ันการปฏิบัติงาน(P) ข้ัน
การประเมินผลการดําเนินงาน(E) ข้ันการปรับปรุงการดําเนินงาน(I)  และข้ันการนําเสนอเผยแพรผลการดําเนินงาน
(P) และสวนท่ีสองฐานกิจกรรมความรูจํานวน 10 ฐาน 

1. ข้ันวางแผน (Planning) 
1.1 คณะรับผิดชอบรางโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1.3 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการฯ ประกอบดวยมหาวิทยาลัย สถานศึกษา  

 และผูรับผดิชอบโครงการ 
   2. ข้ันดําเนินงาน (Process) 

2.1 ประชุมวางแผนคณะผูดําเนินงานโครงการฯรวมกันสถานศึกษา 
2.2 กระบวนการจัดกิจกรรม 

ครั้งท่ี 1 แบงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 ออกเปน 10 กลุมโดยคละช้ันกัน 
น่ังตามกลุม เขาฟงกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางภูมิคุมกันและความเขมแข็งในสังคมยุคไทยแลนด 
4.0” โดยใชอุปกรณท่ีสามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตได  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมฐานความรู 

กิจกรรมโครงการฯ 5 ขั้น 

- ภูมิคุมกันความเขมแข็งในการใชส่ือไอซีที 

- ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

- ความพึงพอใจตอโครงการฯ 

แนวคิดการศึกษาไทยแลนด 4.0 
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ครั้งท่ี 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู” โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส, สื่อสิ่งพิมพประกอบ QR-CODE 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ตามความสนใจของนักเรียน 

       หลังจากการบรรยายมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมระดมสมองกันเพ่ือชวยกันคิดคน
โครงงานสรางสื่อทางเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนของตน (มีนักศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงแตละ
กลุม) และมีการนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงงานของแตละกลุม 

ครั้งท่ี 3 ติดตามประเมินผลการจัดโครงงานสรางสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 
ครั้งท่ี 4 กิจกรรมนิทรรศการเพ่ือนําเสนอโครงงานและแสดงผลการดําเนินงาน

ของแตละกลุม “การสรางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรู”ของนักเรียนแตละกลุม 
3. ข้ันประเมินผล (Evaluation) 

- ประเมินความรูและภมูิคุมกันและความเขมแข็งในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ของ
นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ 

- ประเมินทักษะการเรยีนรูและนวัตกรรมของนักเรียนท่ีสรางสื่อเทคโนโลยเีพ่ือสงเสริม
การเรยีนรู 

- ประเมินผลงานการสรางสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรยีนรูของนักเรียน 
- ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอโครงการฯ 

4. ข้ันปรับปรุง (Improvement) 
- ประชุมรวมกับสถานศึกษาเพ่ือเสนอผลการดาํเนินงานโครงการฯ 
- ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมโครงการ 

  - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
5. ข้ันเผยแพรผลการดําเนินงาน (Presentation) 

- เขียนบทความทางวิชาการเพ่ือนําเสนอรูปแบบโครงการฯ 
     - เผยแพรบทความสูสาธารณะชนผานเว็บไซต 
 2. แบบวัดภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที ดวยแบบวัด
ภูมิคุมกัน แบงเปนดาน การใชสื่อไอซีที สภาพครอบครัว การเรียนการสอน และการครองตน จํานวนแบบสอบถาม 
จํานวน 35 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยู
ระหวาง 0.67-1.00 
  3. แบบวัดทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริมการ
เรียนรู ดวยแบบวัดทักษะ จากฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐาน ประกอบดวย รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที จัดอันดับ
เว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถือ การใชไอซีทีอยาง
สรางสรรค และการใชสื่อสรางสรรค จํานวน 100 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
  4. แบบสอบความความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสริมภูมิคุมกันและความ
เขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 ดวยแบบสอบถาม จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 มี

องคประกอบ 2 สวน คือ 
1.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก  
  1.1.1 ข้ันวางแผน  
  1.1.2 ข้ันดําเนินงาน  
  1.1.3 ข้ันประเมินผล  
  1.1.4 ข้ันปรับปรุง  
  1.1.5 ข้ันการเผยแพรผลการดําเนินงาน  
1.2 รูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรม ไดแก  

1.2.1 รูเทาทันสื่อ  
1.2.2 อุปกรณซีทีนารู  
1.2.3 จัดอันดับความเหมาะสมของเว็บไซต 
1.2.4 ขอมูลสวนตัว  
1.2.5 พรบ.คอมพิวเตอร  
1.2.6 มาเลนเกมกันเถอะ  
1.2.7 รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย 
1.2.8 การใชไอซีทีอยางสรางสรรค  
1.2.9 รวมดวยชวยกันรูสื่อไอซี? 
1.2.10 การใชสื่อสรางสรรค  
 

  ตาราง 1 แสดงผลการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซี
ที ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน 291 คน โดยแปลผลระดับคะแนนภูมิคุมกันและความเข็มแข็งดานไอซีที
ออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
    1 – 34  หมายถึง  ระดับภูมิคุมกันต่ํา  
   35 – 69  หมายถึง  ระดับภูมิคุมกันปานกลาง 
   70 – ข้ึนไป หมายถึง  ระดับภูมิคุมกันสูง 

ระดับภูมิคุมกนัฯ จํานวน รอยละ 

  ระดับสูง 199 68.38 
  ระดับปานกลาง 63 21.65 
  ระดับต่ํา 29 9.97 

รวม 291 100 
 
  จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใช
สื่อไอซีที อยูในระดับสูง จํานวน 199 คน รอยละ 68.38 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 63 คน รอยละ 21.68 อยูใน
ระดับต่ํา 29 คน รอยละ 9.97  
   ตาราง 2 ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ี
สงเสริมการเรียนรู  ของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน 291 คน โดยแปลผลระดับทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรมออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
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    1 – 40  หมายถึง  ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมควรปรับปรุง 
   41 – 70  หมายถึง  ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมปานกลาง 
   70 – ข้ึนไป หมายถึง  ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมสูง 
 

ระดับทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม จํานวน รอยละ 

  ระดับสูง 237 81.44 
  ระดับปานกลาง 39 13.40 
  ระดับปรับปรุง 15 5.15 

รวม 291 100 

 
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมท่ีมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริมการ
เรียนรู อยูในระดับสูง จํานวน 237 คน รอยละ 81.44 อยูในระดับปานกลาง จํานวน 39 คน รอยละ 13.40 อยูใน
ระดับต่ํา 15 คน รอยละ 5.15 
  ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนตอการสราง
เสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 จํานวน 291 คน โดยแปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังน้ี 
  4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับมากท่ีสุด 
  3.50-4.59 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับนอย 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรม/โครงการ ระดับนอยท่ีสุด 
 

ประเด็นการประเมิน X S.D. แปลผล 

1. การวางแผนและการประชาสัมพันธการเขารวมกิจกรรม 4.70 0.59 มากท่ีสุด 
2. การติดตอประสานงาน 4.25 0.87 มาก 
3. ความพรอมของการจัดกิจกรรม 4.49 0.72 มาก 
4. ความเหมาะสมของชวงเวลา/ระยะเวลาในการจดัจัดกิจกรรม 4.84 1.08 มากท่ีสุด 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม 3.89 0.94 มาก 
6. ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 3.78 0.95 มาก 
7. ความหลากหลายของกิจกรรม 4.88 0.80 มากท่ีสุด 
8. ลําดับข้ันตอนและความตอเน่ืองของการจัดกิจกรรม 4.58 0.84 มากท่ีสุด 
9. ความนาสนใจในการเขารวมกิจกรรม 4.48 1.04 มาก 
10. ประโยชนและความรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 4.91 0.87 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.87 มาก 

 
 
 
 
 



27 
 

  

 จากตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุค
ไทยแลนด 4.0 จํานวน 291 คน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 เมื่อพิจารณาแตละรายการ
พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 รายการ อยูในระดับมาก จํานวน 5 รายการ  และรายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงท่ีสุดคือ ประโยชนและความรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 และรายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ีจัดกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
 
สรุปผลและอภปิรายผลการวิจัย 

 การสรางเสริมภูมิคุมกันความเขมแข็งทางไอซีทีของเด็กไทยในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 เปนสวนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงของเครือขายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา เปนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 จังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก เพ่ือเสริมสรางการรูเทาทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อรูปแบบใหมๆ ใหกับสถานศึกษา 
คณาจารย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและเยาวชนซึ่งเปนผูใชสื่อ เสพสื่อ และสรางสื่อโดยตรง ดําเนินงานโดยโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะ
กรรมกาการอุดมศึกษา กลุมเปาหมายของโครงการ คือ โรงเรียนบานคลองพิบูล อําเภอคลองขลุง โรงเรียนบาน
คลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนบานปาไรเหนือ อําเภอแมระมาด และโรงเรียน
บานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
จังหวัดแตละสถานศึกษา พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมและโรงเรียนท่ีมีความเสี่ยงตอการใช
เทคโนโลยี และมีลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีกําหนดการจัดกิจกรรม จังหวัดกําแพงเพชร ณ โรงเรียนพิบูล
วิยาคาร อําเภอคลองขลุง วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 และโรงเรียนบานคลองปลาสรอย อําเภอปางศิลาทอง วันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2561 จังหวัดตาก โรงเรียนบานปาไรเหนือ อําเภอแมระมาด วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 และโรงเรียน
บานทีกะเปอ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561  

ท้ังน้ีการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลโดยภาพรวม พบวา   
 1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 

4.0 แบงเปนองคประกอบ 2 สวน คือ ข้ันตอนการดําเนินงาน ไดแก ข้ันวางแผน ข้ันดําเนินงาน ข้ันประเมินผล ข้ัน
ปรับปรุง ข้ันการเผยแพรผลการดําเนินงาน และรูปแบบฐานความรู 10 ฐานกิจกรรม ไดแก  รูเทาทันสื่อ อุปกรณซีที
นารู จัดอันดับความเหมาะสมของเว็บไซต ขอมูลสวนตัว พรบ.คอมพิวเตอร มาเลนเกมกันเถอะ รูเทาทันการใช
โทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย การใชไอซีทีอยางสรางสรรค รวมดวยชวยกันรูสื่อไอซี 
การใชสื่อสรางสรรค 

 2. การสรางเสริมภูมิคุมกันและความเขมแข็งของนักเรียนในสถานศึกษาจากการใชสื่อไอซีที พบวา 
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการมีภูมิคุมกันระดับต่ํา รอยละ 9.97 ระดับกลาง รอยละ 21.65 ระดับสูงคิดเปน
รอยละ 68.38 จากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหลังจากนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสร็จซึ่งทําใหนักศึกษามี
ทัศนคติเชิงบวกกับการใชสื่อไอซีที โดยใหนักศึกษาสัมภาษณนักเรียนเน่ืองจากจํากัดดวยความหมายและการตีความ
ของนักเรียน และโดยภาพรวมนักเรียนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตจากสถานศึกษา และจาก
ทางบานทําใหนักเรียนมีความสนใจท่ีจะมีอุปกรณท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศเปนของตนเอง 

3. การสรางเสริมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาใหมีการใชสื่อไอซีทีท่ีสงเสริม
การเรียนรู พบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมระดับปรับปรุง คิดเปนรอยละ 5.15 ระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 13.40 ระดับสูง คิดเปนรอยละ 81.44 โดยมีฐานกิจกรรม จํานวน 10 ฐานกิจกรรมประกอบดวย การ
รูเทาทันสื่อ อุปกรณไอซีท่ีนารู การจัดอันดับความเหมาะของเว็บไซต ขอมูลสวนตัว พ.ร.บ. คอมพิวเตอร มาเลนเกม
กันเถอะ รูเทาทันการใชโทรศัพทมือถืออยางปลอดภัย การใช ICT อยางสรางสรรค รวมดวยชวยกันรูสื่อ ICT และ
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สรางสรรคนวัตกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมเนนการแสดงออกของนักเรียนและการมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะ
การเรียนรูของตนเอง  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการการสรางเสรมิภมูิคุมกันและความเขมแข็งของเดก็
ในสังคมยุคไทยแลนด 4.0 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด คือ ประโยชนและความรูท่ีไดรับการจัดกิจกรรม เพราะนักเรียนไดรวมกิจกรรมนอกหองเรียนไดแสดงออกถึง
ความรูความสามารถโดยการกระตุนดวยของรางวัล และการแขงขันกันโดยมีคะแนนเปนสิ่งกระตุนและมีความ
สนุกสนานกับนักศึกษารุนพ่ี และรายการท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมและความพรอมของ
สถานท่ีจัดกิจกรรม ดวยเปนเพราะบรรยากาศยังคงอยูในสภาพแวดลอมบริบทของสถานศึกษา จากการสัมภาษณ
นักเรียนบางสวนอยากใหมีกิจกรรมรูปแบบในครั้งตอไป และจัดนอกสถานศึกษา  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การเรงเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา และการสงเสริมใหนักเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูจากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มี
ความสําคัญตอพัฒนาการของผูเรียนท่ีจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีถูกตองและเหมาะสม ควรมีกิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีวารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ผูควบคุมดูแลกิจกรรมโครงการควรมีทักษะและความรูความเขาใจตอรูปแบบกิจกรรมโครงการ และ
บริบทของแตละสถานศึกษาท่ีจะนํารูปแบบไปใช เพ่ือใหสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละสถานศึกษา  
  3. การเตรียมความเปนสิ่งสําคัญในการนํารูปแบบไปใช เชน ความรูความเขาใจของผูดูแลกิจกรรมแตละ
ฐาน ศักยภาพในการเขาถึงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และการเตรียมความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับรูปแบบโครงการ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาผลการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ

สรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 และมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือ 1. ศึกษาสมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงาน

ของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูในโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and Mentoring) 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงานของครูกอน

และหลังการเขารวมโครงการพัฒนาครู โดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and 

Mentoring) 3. เพ่ือศึกษา ความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการ

เปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครู 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสอน

งาน (Coaching) และใหคําแนะนํา (Mentoring) ของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัยเจาพระยา 

5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครู 6. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการ

เรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู และ 7. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอ การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบ

ช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 6 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 4 คน และครู จํานวน 90 คน ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. หลังเขารวมโครงการผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครู มีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี และดานการ

ปฏิบัติงานผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครู มีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี  

 2. สมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูของครูหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนสมรรถนะพ้ืนฐานดานการปฏิบัติงานของครูหลังเขารวมโครงการ       

 3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching 

and Mentoring อยูในระดับต่ํา ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง และครูมีความรูความ

เขาใจอยูในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการ

เปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครู อยูในระดับปานกลาง  
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 4. เมื่อสิ้นสุดโครงการผูบริหารมีความสามารถเก่ียวกับการสอนงานและใหคําแนะนําโดยประเมินอยูใน

ระดับดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยูในระดับดี ศึกษานิเทศกประเมินความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสอนงานและ 

ใหคําแนะนําอยูในระดับดี ประเมินโดยครูอยูในระดับดี  

 5. ครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดี  

 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู หลังเรียนสูงกวาเกณฑท่ีครูกําหนด 

และสวนใหญผานเกณฑท่ีครูกําหนดไว  

 7. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ : การพัฒนาครู, กระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 

          

Abstract 

 This research is experimental research. The objectives of this study were: (1) to study the 

basic knowledge and performance of the administrators, supervisors and teachers in the teacher 

development project using the guiding system development coaching and mentoring process. 

Teachers' work before and after the teacher development project using the guiding system 

development coaching and mentoring process. (3) To study knowledge and understanding of 

teacher development through the process of creating guidance coaching and mentoring systems 

for administrators, supervisors and teachers. (5) To study the ability of teachers to design their 

learning management. (6) study learning achievement, learning unit, teacher's activities, and (7) 

study satisfaction with Development of teachers using the guiding system development coaching 

and mentoring process. Population consists There were 6 administrators, 4 supervisors and 90 

teachers at Nakornsawan Primary Education Service Area 1. 

The result found that; 

 1. After participating in the project, the administrators, supervisors and teachers had a 

good level of knowledge. In terms of performance, the administrators, supervisors, and teachers 

had a high level of performance. 

 2. The basic knowledge of the teachers after the project was higher than before the 

participation in the program at the .01 level. The basic performance of the teachers after the 

project. It was significantly higher than before participation in the program at the .01 level. 

 3.The administrators have the knowledge and understanding about the development of 

teachers using the process of creating coaching and mentoring systems at low level. The 

supervisor has knowledge. At the moderate level The teachers had a moderate level of 

knowledge and understanding. Overall, the participants in the teacher development program use 

the process of creating a coaching and mentoring system. They have the knowledge and 

understanding about the teacher development. At the moderate level. 
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 4. At the end of the project, administrators have the ability to teach and provide advice 

at an excellent level. Assessment by teachers is at a good level. The supervisors assess their 

ability to teach and work. Give advice at a good level. Assessment by teachers is at a good level. 

 5. Most teachers have the ability to design good learning management. 

 6. Learning Achievement The learning unit where teachers conduct learning activities. 

After learning more than the criteria set by the teacher and most of the teachers. 

 7. The administrators, supervisors and teachers were satisfied with the project as a whole 

at a high level. 

 

Keywords : Teacher development, Development coaching and mentoring process,  

      Nakornsawan Primary Education Service Area 1. 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 รัฐบาลในยุคปจจุบันโดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ไดกําหนดนโยบายท่ีจะนําพาประเทศกาวสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด 4.0”

กลาวคือประเทศไทยในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ตั้งแตโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ท่ีเนน

ภาคการเกษตร ไปสู “ประเทศไทย 2.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสูโมเดลปจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ท่ี

เนนอุตสาหกรรมหนัก แตอยางไรก็ตามภายใตโมเดล “ประเทศไทย 3.0” ท่ีเปนอยูกันตอนน้ีตองเผชิญกับดักสําคัญ

ท่ีไมอาจนําพาประเทศพัฒนาไปมากกวาน้ี จึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาลตองสรางโมเดลใหมข้ึนมาเพ่ือปฏิรูปเศรษฐกิจ

ของประเทศ และนําพาประชาชนท้ังประเทศไปสูโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ใหไดภายใต 3-5 ปน้ี โดยยุทธศาสตร

สําคัญมุงเนนในการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดวยการสราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อน

ตามแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ผานกลไก “ประชารัฐ” นอกเหนือจากแกไขปญหาตางๆ ท่ีทับถมไวมานาน 

ไมวาจะเปนเรื่องปญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมายท่ีไมรายงานและไรการควบคุม (IUU) องคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ (ICAO)ทุจริตคอรรัปชัน ความขัดแยง ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา และวิกฤติภัยแลง และภารกิจประการ

สําคัญของรัฐบาลคือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือใหสามารถรับมือกับโอกาสและภยัคุกคามชุดใหมในศตวรรษท่ี 21 

ได รวมท้ังรัฐบาลตองการใชพลังประชารัฐเดินไปขางหนาใหเกิดเปน“ประเทศไทย 4.0”ใหได จึงเปนการถักทอ

เช่ือมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีตนนํ้า เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีอยูกลางนํ้า และ Startups 

ตางๆท่ีอยูปลายนํ้า โดยใชพลัง “ประชารัฐ”  ในการขับเคลื่อนผูมีสวนรวมหลัก จะประกอบดวยภาคเอกชน ภาค

การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมี

ภาครัฐเปนตัวสนับสนุน อีกท้ังรัฐบาลไดตั้งเปาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปน  

การเปลี่ยนปญหาและความทาทายใหเปนศักยภาพและโอกาสในการสรางความมั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืนใหกับ

ประเทศอยางเปนรูปธรรม เชน เปลี่ยนจากปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีพลัง (Active 

Aging) การพัฒนาหุนยนตทางการแพทย การยกระดับเมืองใหเปน Smart City การเปลี่ยนสินคาโภคภัณฑตางๆ 

เชน ขาว ยางพารา นํ้าตาล มันสําปะหลัง ใหกลายเปนอาหารสุขภาพ (Functional Foods) ดังน้ันการปฏิรูปการ

พัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาตองทําไปพรอมๆ กัน จึงจะเปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิดประชา
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รัฐ ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของการ“รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน”มุงใหเกิดผลกับคนไทยและประเทศอยางจริงจัง  (สุวิทย เมษินทรีย

,2559) 

 สวนทางดานการศึกษาประเทศไทยมีการจัดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 

และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545) โดยไดกําหนดวิสัยทัศนท่ีจะให  ประเทศไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูและ

ปญญา (Wisdom and Learning Society) โดยพัฒนาคุณภาพคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน นําสูสังคม

แหงปญญาและการเรียนรูตลอดชีวิต  อยางยั่งยืน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของระบบการศึกษาไทยถือเปน

เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนท้ังประเทศเพ่ือแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยให

เจริญรุงเรือง ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนได การปฏิรูปการศึกษาไทยในรอบแรกไดกําหนดใหมีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งไมประสบความสําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว  โดยประสบปญหาในภาคการ

ปฏิบัติ เน่ืองจาก “ครู” ขาดความรูความเขาใจแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม นอกจากน้ียังไมมีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีชัดเจน ท้ังท่ีเปนเอกสารหรือสื่อตางๆ ท่ีจะชวยใหเกิดความรูความเขาใจในวิธีการดําเนินงาน จึงทําใหตองมี

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง โดยปรับระบบการศึกษาใหมเกือบท้ังหมด (ประโยชน คุปตกาญจนากุล และ ณัฐวุฒิ  

สุวรรณทิพย,2552) และในการปฏิรูปการศึกษา ครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) กําหนดใหมีปรับเปนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 พยายามท่ีจะแกปญหาในดานการพัฒนาคุณภาพครูเพ่ือใหครูมีสมรรถนะเพียง

พอท่ีจะพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม เน่ืองจากครูเปนบุคลากรท่ีสําคัญของการจัดการศึกษาและมีสวนในการพัฒนา

สังคมครูเปนผูจัดการเรียนการสอน ใหความรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสามารถสื่อสาร ความคิด แกปญหา ใช

เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต รวมท้ังมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รักชาติ (วิจารณ  พานิช,2555)การพัฒนาครู จึงเปน

ท้ังการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาท้ังสมรรถนะวิชาชีพครูและพัฒนาผูเรียนไปในเวลา

เดียวกัน การสรางผูเรียนใหเปนบุคคล  ท่ีมีคุณภาพตอสังคมไดน้ัน ครูผูสอนจะตองมีความพรอมโดยการพัฒนา

ตนเองและทางวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง นอกเหนือจากความรวมมือในการทํางานท่ีเปนชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ

ครู (Darling – Hammond, 1999,Online)        

 การสรางชุมชนการเรียนรู เปนการรวมตัวของกลุมคนในวิชาชีพครูท่ีมีความรูความสนใจในเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงมารวมแลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องน้ันๆ รวมกัน ทําใหไดมาซึ่งองคความรูใหมเพ่ือนําไปประยุกตและปรับ

ใชตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ชุมชนการเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงการทํางานของครูจากวัฒนธรรม

แบบเดิมท่ีทํางานอยางโดดเดี่ยวมาเปนการทํางานรวมกันเปนทีม โดยมุงมั่นใหเกิดผลลัพธตอสมรรถนะทางวิชาชีพ

สําหรับครูและทักษะการเรียนรูของนักเรียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดสังคมแหงการเรียนรูท่ีอาศัยความ

รวมมือเปนฐาน  ในการปรับตัวและสรรสรางสิ่งใหมๆ ใหเกิดข้ึน ชุมชนการเรียนรูเปนชุมชนท่ีทําใหเกิดการปรับปรุง 

ทักษะ เจตคติ ความเขาใจ และกระตุน การปฏิบัติงานของครูและกลุมครู โดยการพัฒนาจากการฝกอบรมอยางเปน

ระบบมาเปนการพัฒนาตนเองเปนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู จนในท่ีสุดกลายเปนชุมชนการเรียนรูในเชิง

วิชาชีพครู สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของครูอยางตอเน่ือง(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ,2545)                                     

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนดานนโยบาย ยุทธศาสตรของชาติ และความตองการท่ีจะใหคน

ไทยเปนคนไทยในระดับ4.0ไดน้ัน การศึกษาเปนสวนสําคัญในการท่ีผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรของชาติให

ประสบผลสําเร็จลงได และอีกวิธีการหน่ึงโดยการสรางระบบกระบวนการช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง(Coaching and 

Mentoring)จะเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดภาคีเครือขาย สรางความรวมมือซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดผลในทางการปฏิบัติ

ไดจริง โดยการสรางชุมชนแหงการเรียนรู(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2546) เปนผลใหการจัดการเรียนการสอนได
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อยางมีคุณภาพและเกิดองคความรูท่ียั่งยืนเกิดเปนวัฒนธรรมการทํางานอยางมั่นคง เปนทางนําไปสูการสรางคนไทย 

4.0 ไดในท่ีสุด เพราะคนไทยเราตองชวยเหลือกัน ไมทอดท้ิงคนใดคนหน่ึงใหเปนภาระของสังคมอีกตอไป ดังน้ัน 

ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and Mentoring) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1” เพ่ือนําไปใชประโยชน

ในการสรางชุมชนแหงการเรียนรู จนเกิดเปนพลังองคความรูท่ียิ่งใหญเกิดมรรคเกิดผลกับประเทศชาติตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงานของผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครูใน

โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูและดานการปฏิบัติงานของครูกอน              และหลัง

การเขารวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and 

Mentoring)  

 3. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ี

เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของผูบริหาร ศึกษานิเทศกและครู  

 4. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสอนงาน (Coaching) และใหคําแนะนํา (Mentoring) ของผูบริหาร 

ศึกษานิเทศก และคณาจารยมหาวิทยาลัยเจาพระยา  

 5. เพ่ือศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  

 6. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหนวยการเรียนรูท่ีครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 7. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and Mentoring) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกความสามารถจําเปนพ้ืนฐานของผูเรียนเก่ียวกับ Literacy, Numeracy 

และ Reasoning ability อีกท้ังหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการช้ีแนะและการเปนพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and Mentoring)รวมท้ังกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษท่ี21  

ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน ไดแก หลักสูตรการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบการช้ีแนะและการ 

เปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

 ตัวแปรตามไดแก สมรรถนะพ้ืนฐานความรูและการปฏิบัติงาน ความสามารถในการสอนงาน  

การออกแบบการจัดการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรม 

- Learning to questions  

- Learning to search  

- Learning to construct  

- Learning to communicate 

-  Learning to serve 

บริบทและความตองการพัฒนาของ
ครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาง ๆ  
รวมกับคูพัฒนา 
-  มหาวิทยาลัยเจาพระยา  

- สพป.นครสวรรค เขต 1  

 

ความสามารถจําเปนพ้ืนฐานของ

ผูเรียน  

- Literacy  

- Numeracy  

- Reasoning ability 

 
ผลการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ
สรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 
Mentoring  
1. สมรรถนะพ้ืนฐานความรูและการ 
    ปฏิบัติงาน 
2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ       
     การพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ 
     สรางระบบพ่ีเลีย้ง (coaching and  
      Mentoring)  
3.  ความสามารถในการสอนงาน  
    (Coaching) และใหคําแนะนํา    
    (Mentoring)  
5.  ความสามารถในการออกแบบ 
    จัดการเรียนรูของครู  
6.  ผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรูหนวยการ 
    เรียนรูท่ีครูจดักิจกรรมการเรียนรู  
7.  ความพึงพอใจตอการพัฒนาครู 
    โดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง  
    coaching and mentoring  
 

 

 

หลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช
กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง 
Coaching and Mentoring  

- หลักการและเหตุผล  
- วัตถุประสงค  
- เน้ือหา  
- ระยะเวลา  
- กิจกรรมการพัฒนา  
- สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา  
- การวัดและประเมินผล  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  

 ประชากร  ไดแกครู จํานวน  1,649 คน ผูบริหารสถานศึกษา 167 คนและศึกษานิเทศก 25 คน  

ตัวอยางประชากร ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน 

(Krejcie& Morgan, 1970)  ไดจํานวนครู  310  คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  113  คน และเปนศึกษานิเทศก 

จํานวน 24  คน  

 เครื่องมือวิจัย  

 1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช

กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยแบบทดสอบ และแบบประเมิน  

 การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

 ไดเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชตอบวัตถุประสงคการวิจัยตั้งแตระยะกอนเริ่มโครงการ และระยะดําเนิน

โครงการ โดยใชเครื่องมือตาง ๆ ในระยะกอนเริ่มโครงการและระยะดําเนินโครงการ รวมท้ังมีการประเมิน

ความสามารถในการสอนงานและใหคําแนะนํา การประเมินแผนการจัดการเรียนรู มีการประเมินสมรรถนะพ้ืนฐาน

หลังดําเนินโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. สมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูและการปฏิบัติงาน พบวาหลังเขารวมโครงการผูบริหาร ศึกษานิเทศก 

และครู มีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี และดานการปฏิบัติงานผูบริหาร ศึกษานิเทศก และครู มีสมรรถนะดาน

การปฏิบัติงานอยูในระดับดี  

 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะพ้ืนฐานกอนและหลังเขารวมโครงการ ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะพ้ืนฐาน

ดานความรูและดานการปฏิบัติงานกอนและหลังเขารวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 พบวา สมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูของครูหลัง

เขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนสมรรถนะพ้ืนฐานดานการ

ปฏิบัติงานของครูหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching 

and Mentoring อยูในระดับต่ํา ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง และครูมีความรูความ

เขาใจอยูในระดับปานกลาง และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบช้ีแนะและการ

เปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครู อยูในระดับปานกลาง  

 4. เมื่อสิ้นสุดโครงการผูบริหารมีความสามารถเก่ียวกับการสอนงานและใหคําแนะนําโดยประเมินอยูใน

ระดับดีเยี่ยม ประเมินโดยครูอยูในระดับดี ศึกษานิเทศกประเมินความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสอนงานและ 

ใหคําแนะนําอยูในระดับดี ประเมินโดยครูอยูในระดับดี 

 5. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครู ผลการวิเคราะหความสามารถในการออกแบบ

การจัดการเรียนรู พบวาครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับด ี          

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการ

เรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู วัดไดจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียนในหนวยการเรียนรูท่ีครูไดออกแบบ
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จัดการเรียนรู รายละเอียดของผลการวิเคราะห นําเสนอแบงเปน 2 หัวขอ คือผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหนวยการเรียนรูท่ีครจูัดกิจกรรมการเรียนรู พบวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คารอยละเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรียน

สูงกวากอนเรียน  

 7. ความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง พบวา ความพึงพอใจตอ

โครงการพัฒนาครูในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. กอนเขารวมโครงการผูบริหารมีสมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูอยูในระดับดี (x� = 3.77) และ ครูมี

สมรรถนะดานความรูอยูในระดับพอใช (x�=3.23) ผูบริหารมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 4.24) 

และครูมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช (x�  =3.21) หลังเขารวมโครงการผูบริหารมีสมรรถนะดาน

ความรูอยูในระดับดี (x� =4.30) ศึกษานิเทศกมีสมรรถนะดานความรูอยูในระดับดี (x� = 3.97) และครูมีสมรรถนะ

ดานความรูอยูในระดับดี (x� =3.92) ผูบริหารมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 4.09) ศึกษานิเทศก

มีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 3.93) และครูมีสมรรถนะดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (x� = 

4.00) 

 2. สมรรถนะพ้ืนฐานในภาพรวมดานความรูของครูพบวา กอนเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 หลัง

เขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.92 และผลการเปรียบเทียบความแตกตาง พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวม

โครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนสมรรถนะพ้ืนฐานในภาพรวมดาน

การปฏิบัติงานของครูพบวา กอนเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 หลังเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย เทากับ 

3.97 และผลการเปรียบเทียบความแตกตางพบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching 

and Mentoring อยูในระดับต่ํา (x� =14.67) ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใช

กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring อยูในระดับปานกลาง (x� =19.33) ครูมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring อยูในระดับปาน

กลาง (x� =17.48) และโดยภาพรวมผูรวมโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and 

Mentoring มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาครู อยูในระดับปานกลาง (x� =17.16)  

 4. ระยะเริ่มตนโครงการผูบริหารประเมินความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสอนงานและใหคําแนะนํา

อยูในระดับดี (x� = 3.64) ประเมินโดยครูอยูในระดับดี (x�=3.90) ระยะสิ้นสุดโครงการผูบริหารประเมิน

ความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสอนงานและใหคําแนะนําอยูในระดับดีเยี่ยม (x� = 4.71)ประเมินโดยครูอยูใน

ระดับดี (x�=4.45) ระยะเริ่มตนโครงการศึกษานิเทศกประเมินความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสอนงานและให

คําแนะนําอยูในระดับพอใช (x� = 3.12) ประเมินโดยครูอยูในระดับดี (x�=3.97) ระยะสิ้นสุดโครงการศึกษานิเทศก

ประเมินความสามารถของตนเองเก่ียวกับการสอนงานและ ใหคําแนะนําอยูในระดับดี (x�=4.10)ประเมินโดยครูอยู

ในระดับดี (x� = 4.35)  

 5. ครูสวนใหญมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดี คิดเปนรอยละ 74.12 มากท่ีสุด 

จํานวน 63 คน รองลงมาครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูในระดับดีเยี่ยม คิดเปนรอยละ 25.88 
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 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

47.49 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.62 และความกาวหนามีคะแนนรอยละ 32.13 ผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑท่ีครูกําหนด จํานวน 73 คน ไมผาน 3 คน  

 7. ผูบริหารมีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาครู อยูใน

ระดับมาก (x� =4.32) มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความพึงพอใจตอการบริหารจัดการอยูในระดับมาก 

(x�=4.45) มีความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความพึงพอใจตอคณะวิทยากรอยูในระดับมาก (x�=4.43) มี

ความพึงพอใจตอโครงการพัฒนาครูดานความรูและประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมากท่ีสุด(x�=4.92) ความพึงพอใจ

ตอโครงการพัฒนาครูในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x�=4.60)  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยท่ีพบวา 1. สมรรถนะพ้ืนฐานดานความรูและดานการปฏิบัติกอนเขารวมโครงการของ

ผูบริหาร อยูในระดับดี สวนของครูอยูในระดับพอใช หลังเขารวมโครงการของทุกกลุมอยูในระดับดี 2. สมรรถนะ

พ้ืนฐานของครู หลังสูงกวากอนเขารวมโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3. ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกเปนกลุมศึกษานิเทศกและครูอยูใน

ระดับปานกลาง สวนผูบริหารอยูในระดับต่ํา 4. ความสามารถในการสอนงานและใหคาแนะนา ของผูบริหารและ

ศึกษานิเทศก ระยะเริ่มตนโครงการอยูในระดับดีและระยะสิ้นสุดโครงการ ของผูบริหารอยูในระดับดีเยี่ยม แตของ

ศึกษานิเทศกอยูในระดับดี 5. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูของครู สวนใหญอยูในระดับดี 6. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีความกาวหนาคิดเปนรอยละ0.00–58.00  7.ความพึงพอใจของผูบริหาร โดย

ภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด สวนศึกษานิเทศกและครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 ผลการดําเนินโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคเฉพาะเน่ืองจาก โครงการ มีแนวคิดและ

การดําเนินโครงการท่ีเปนระบบ ดังน้ี  

 1. การจัดพัฒนาเนนรูปแบบการพัฒนาฐานโรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job training) และ

ใหมีระบบสนับสนุนในรูปแบบการ Coaching และ Mentoring เนนการเสริมสรางจิตวิญญาณ และอุดมการณความ

เปนครู  

 2. กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching ใหเปนไปตามความตองการจําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  

 3. คณะกรรมการดําเนินงาน ไดจัดอบรมความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการ

สรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ในรูปแบบ Classroom ในวันเสาร-อาทิตย ท่ี 22 – 23 พฤศจิกายน 

2559 ท่ีหองประชุมประพันธศิริ มหาวิทยาลัยเจาพระยา และแลกเปลี่ยนเรียนรู นิเทศ แนะนํา ณ สถานศึกษา 

จํานวน 3 ครั้ง ครั้งแรก วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ท่ีโรงเรียนวัดสันติธรรม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 26 มกราคม 2560 ท่ี

โรงเรียนเขาทอง และวันท่ี 5 มีนาคม 2560 ท่ีโรงเรียนบานใหมศึกษา และครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 มีนาคม 2560 ท่ี

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค  

 4. การใชสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือรวมเปนคูพัฒนาจะทําใหมีผูเช่ียวชาญในการช้ีแนะและเปนพ่ีเลี้ยงไดดี

ยิ่งข้ึน  

 5. หลักสูตรท่ีใชในการฝกอบรมเปนหลักสูตรพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching 

and Mentoring ท่ีผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร 
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มหาวิทยาลัยเจาพระยาพัฒนาข้ึน และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากับมหาวิทยาลัยเจาพระยาเรียบรอยแลว ลักษณะสําคัญของหลักสูตรประกอบดวยกิจกรรมการอบรมให

ความรูเก่ียวกับโครงการพัฒนาครูโดยการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring จํานวน 2 วัน และติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของผูเขารวมโครงการท่ีสถานศึกษาอยางนอย 3 ครั้ง  

 6. แนวทางท่ีดีของโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 1. ปจจัยนําเขา (INPUT) 

ไดแก ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน ครู แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการโคชและการเปนพ่ีเลี้ยง (Coaching and 

Mentoring) 2. กระบวนการ (PROCESS) ไดแก กระบวนการในการสอนงาน (Coaching) และกระบวนการในการ

เปนพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ในบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ศึกษานิเทศกและผูบริหาร 

มีบทบาทพ่ีเลี้ยงสูงกวาโคช โดยดําเนินการใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกในการใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือเกิด

การพัฒนา 3. ผลผลิต (OUTPUT) ไดแก ระบบพ่ีเลี้ยงของครู และ 4. ผลผลิต (OUTCOME) ไดแก ผลตอเน่ืองจาก

ท่ีครูเกิดระบบพ่ีเลี้ยงอันไดแก ความรูความเขาใจของครูเก่ียวกับความสามารถในดานภาษา คํานวณ และเหตุผล 

การจัดการเรียนรูของครูท่ีเขารวมโครงการซึ่งมีการประยุกตใชเทคนิค Big 5 Learning สูการจัดการเรียนรูในช้ัน

เรียน ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนไดรับการพัฒนาและมีความสามารถดาน

ภาษา เหตุผล และคํานวณ และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช โครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง 

Coaching and Mentoring ครั้งน้ี เปนโครงการท่ีจัดทาข้ึนเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ โดย

ดําเนินงานภายในระยะเวลาท่ีจํากัด และดําเนินการวิจัยภายใตบริบทท่ีแตกตางของผูเขารวมโครงการ อันไดแก ครู

ซึ่งอยูในฐานะของผูถูกโคช และผูบริหารซึ่งอยูในฐานะของผูโคช และพ่ีเลี้ยงท่ีมาจากสถานศึกษาหลายแหงรวมกับ

ศึกษานิเทศก ทําใหรูปแบบของการโคชเปนการสอนงานจากผูบังคับบัญชาโดยตรงมีบทบาทนอยกวาการเปนพ่ีเลี้ยง 

ดังน้ันจึงเกิดระบบพ่ีเลี้ยงของครู โดยครู  ท่ีอยูคนละสถานศึกษาจะชวยเหลือกันและใหคําแนะนํากันเอง โดยครูตาง

เปน Mentor และ Mentee ซึ่งปจจัยท่ีมีผลใหโครงการน้ีประสบผลสําเร็จ ไดแก การใชสังคมออนไลน เครือขายเชิง

ธรรมชาติ และเครือขายการทํางาน  

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ การสรางระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ดานอ่ืนๆ เชน ทักษะการคิด จิตสาธารณะ เปนตน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเปาหมายการเรียนรูตาง 

ๆ ขางตน และควรมีการศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนากอนดําเนินการพัฒนา เพ่ือเปนการตรวจสอบสภาพ

พ้ืนฐานความตองการอยางแทจริง อีกท้ังควรมีการศึกษาผลจากการสรางระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring 

เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของครูอยางตอเน่ือง 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตเปนนักศึกษาชาย 112 คน และนักศึกษา

หญิง 443 คน รวม 555 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพ AAHPERD Health-Related 

Physical Fitness จํานวน 4 รายการคือ ความแข็งแรงของกลามเน้ือมือ น่ังงอตัวขางหนา ลุกน่ัง 30 วินาที การว่ิง 

800 เมตรในผูหญิงและ 1,000 เมตรในผูชาย และแบบทดสอบของ ACSM จํานวน 1 รายการ คือ การวัด

สวนประกอบของรางกาย (ดรรชนีมวลกาย) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหา

เกณฑปกติโดยใชคะแนนดิบ แบงออกไดเปน 5 ระดับคือดีมาก ดี ปานกลาง คอนขางต่ํา และต่ํา ตามลําดับ  

ผลการวิจัยพบวา 
  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบตาง ๆ ประกอบดวย ลุก-น่ัง 30 วินาที ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 23 ครั้ง ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 16 ครั้ง น่ัง
งอตัวขางหนา ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (+13.43) เซนติเมตร ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ (+11.85) เซนติเมตร แรงบีบ
มือซาย ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.71 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.78 กิโลกรัม แรงบีบมือขวา ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.23 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.56 กิโลกรัม ว่ิงเร็ว 800 และ 1,000 เมตร ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.42 นาที ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.20 นาที ตามลําดับ และทุกรายการทดสอบมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสมรรถภาพทางกาย ระดับปานกลาง 
  2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยใช Curve ปกติแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ 

ดังน้ี ผูท่ีไดคะแนนสูงกวา  µ + 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดีมาก 

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต µ + 0.5𝜎  ถึง µ + 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดี  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ + 0.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับปานกลาง  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ - 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํา 

ผูท่ีไดคะแนนตากวา µ - 1.5𝜎   ลงมา ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํามาก 
งานวิจัยน้ีทําใหไดเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
คําสําคัญ : สมรรถภาพทางกาย/เกณฑสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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Abstract 
 This research aims to study and establish norms for physical fitness for health. 
Students at Kamphaengphet Rajabhat University. The samples in this study were Kamphaeng 
Phet Rajabhat University students enrolled in Sports and Recreation for Quality of Life were 112 
male students and 443 female students, totaling 555 students, were studying in the two 
semester of academic year 2016. Of Kamphaengphet Rajabhat University. The instrument used 
was the AAHPERD Health-Related Physical fitness Test which consisted of four items: sit and 
reach, thirty second  sit-up, hand grip, run 800 meter for female and run 1,000 meter for male, 
and the ACSM Fitness Test consisting of body mass index. The data were analyzed by mean, 
standaed deviation and norns using raw scores. The norm were divided into five levels: excellent, 
good, moderate, low and poor respectively.  

The results of this study are: 
  1. Students at Kamphaengphet Rajabhat University The results of the physical tests on 
the test items are as follows the sit-ups 30-second male have an average of 23 times. The 
average female is 16 times. Sit and Reach  male have an average of (+13.43) centimeters. Female 
have an average of (+11.85) centimeters. Hand Grip male left hand force is 33.71 kilograms. 
Female have an average of 24.78 kilograms. Hand Grip male right hand force is 36.23 kilograms. 
Female have an average of 27.56 kilograms. 800, 1,000 meter run  male had an average of 5.42 
minutes and the female had an average of 6.20 minutes and all the items tested had an average 
level of physical fitness is moderate level. 
  2. The health-related physical fitness norm for students using normal curve the criteria 
was divided into 5 levels  

1) very good level of physical fitness was those who had higher scores than  µ + 1.5𝜎  

2) good level of physical fitness was those who had scores between µ + 0.5𝜎 to µ + 1.5𝜎 

3) fair level of physical fitness was those who had scores between µ - 0.5𝜎  to µ + 0.5𝜎  

4) low level of physical fitness was those who had scores between µ - 0.5𝜎  to µ - 1.5𝜎  

5) very low level of physical fitness was those who had lower scores than µ - 1.5𝜎 
The research provided health-related physical fitness norms for students of Kamphaeng Phet 

Rajabhat University. 

Keywords : Physical Fitness, health-related physical fitness norms 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ ท่ีตองมีสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีดี เพราะการมีสมรรถภาพทางกายดี

น้ันทําใหมนุษยมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ แตการจะมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีจําเปนตองสรางให

เกิดข้ึนดวยการออกกําลังกาย และฝกฝนอยางสม่ําเสมอหากขาดการออกกําลังกายแลวสมรรถภาพทางกายจะต่ําลง

ทําใหเกิดปญหาสุขภาพได ดังน้ันการมีสมรรถภาพทางกายดีจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังกอใหเกิดประโยชนดานตางๆ ซึ่ง ฐิติกร ศิริสุขเจริญพร (2540) ไดกลาวถึง

ประโยชนของสมรรถภาพทางกายไววาการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีทําใหอวัยวะระบบตางๆของรางกายทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ รางกายแข็งแรง วองไว มีการทรงตัวท่ีดีและสวยงาม มีชีวิตยืนยาว มีภูมิตานทานโรคสูง การ
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เจ็บปวยลดลง ชวยลดคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล สามารถนําเงินไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ คนท่ีมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีดีสามารถประกอบอาชีพและทําผลผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน ทําใหสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมั่นคง 

 การท่ีบุคคลตางๆ จะรับรูถึงสภาพรางกายตนเองวาสมบูรณแข็งแรงมากนอยเพียงใดจะตองมีการทดสอบ

รางกายในรูปแบบกิจกรรมท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือใหตอบสนองตอสวนตางๆ ของรางกาย แลวนําเอาผลการ

ทดสอบน้ันไปประเมินผลกับเกณฑท่ีมีอยูอยางมากมายในปจจุบันใหเหมาะสม ซึ่งเกณฑสมรรถภาพทางกายท่ีมีอยู

มากมายสรางข้ึนจากกลุมคนท่ีมีความแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเพศ อายุ และสภาพรางกาย เปนตน จึงทําให

ตองมีการสรางเกณฑปกติท่ีมีความเหมาะสมกับบุคคลแตละกลุม แตละความตองการในการนําไปใชงาน ซึ่ง

สอดคลองกับ ลวน และอังคณา สายยศ (2539) ไดกลาวไววา การท่ีบุคคลจะทราบวาตนเองมีสมรรถภาพทางกายดี

หรือไมน้ันตองมีการทดสอบ มีการวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของตนเองและตองมีเกณฑ เพราะเกณฑ

ทําใหทราบขอเท็จจริงทางสถิติท่ีบรรยายการแจกแจงระดับความสามารถของผูทดสอบวาอยูในระดับใดของกลุม

ประชากร   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหลักสูตรวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตบรรจุอยุในหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาตางๆ ท่ีนักศึกษาจะตองเรียน และมีจุดมุงหมายของการ

เรียนคือ เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541) ไดกลาวถึงหลักสูตร

และวัตถุประสงคของพลศึกษาวาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในยุคใหม ตองเนนสมรรถภาพทางกาย เพ่ือ

นําไปปฏิบัติรวมกิจกรรมประจําวันอ่ืนๆ สมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญในการใชวัดและประเมินผลทางพล

ศึกษา การประเมินผลผูเรียนการเรียนการสอนในยุคใหม ตองเนนสมรรถภาพทางกาย เพ่ือนําไปปฏิบัติรวมกิจกรรม

ประจําวันอ่ืนๆ สมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญในการในการใชวัดและประเมินผลทางพลศึกษา การประเมินผล

ผูเรียนเปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับการใหคะแนน (grading) การ

ประเมินผูเรียนจะตองดําเนินไปตามจุดมุงหมายของพลศึกษาท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรู ทัศนคติ 

ทักษะ สมรรถภาพทางกาย จากการท่ีผูวิจัยไดทําการสอนทางดานพลศึกษา และมีการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนทางดาน

สุขภาพของนักศึกษา พบวาดัชนีมวลกาย อยูในเกณฑตองปรับปรุง และจากการสังเกตการเขารวมกิจกรรมทางพล

ศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญท่ีเขารวมกิจกรรมไมมีความพรอมดานรางกายเทาท่ีควร จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําให

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาทางกายของนักศึกษา และการสรางเกณฑปกติ เน่ืองจากวา

ในอดีตยังไมมีการสรางเกณฑปกติ ในการประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร และนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาและทําใหอาจารย

ผูสอนวิชาพลศึกษาทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา และนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. เพ่ือสรางเกณฑปกตสิมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรสอดคลองกับ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ AAHPERD Health-Related Physical 
Fitness จํานวน 4 รายการคือ ความแข็งแรงของกลามเน้ือมือ น่ังงอตัวขางหนา ลุกน่ัง 30 วินาที การว่ิง 800 เมตร
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ในผูหญิงและ1,000 เมตรในผูชาย และแบบทดสอบของ ACSM จํานวน 1 รายการ คือ การวัดสวนประกอบของ
รางกาย (ดรรชนีมวลกาย)  
  ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ตัวแปรตาม ไดแก เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 กําแพงเพชร 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 

ประชากรเปนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี จากคณะตางๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 555 คน 

  

   

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ AAHPERD 

Health-Related Physical Fitness Test 4 รายการและของ ACSM (American College of Sports Medicine) 

1 รายการ ซึ่งประกอบดวยรายการทดสอบดานองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพรวมเปน 5 รายการ

ตามลําดับ ลุก-น่ัง 30 วินาที น่ังกมตัวไปขางหนา แรงบีบมือ ว่ิง 800, 1,000 เมตร และหาคาดรรชนีมวลกาย นําไป

ทดสอบหาคาความเช่ือมั่นกับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตจํานวน 60 

คน เปนชาย 30 คน หญิง 30 คน โดยวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest) ท้ังหมด 5 รายการ โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product-moment correlation coefficient) ของแตละรายการได

ความเช่ือมั่น ดังน้ี 

1. น่ังกมตัวไปขางหนา (sit and reach) คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.97 

2. ลุก-น่ัง (sit-up)  30 วินาที คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.96 

3. วัดแรงบีบมือ คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.96 

4. ว่ิง 800 และ 1,000 เมตร คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.96 

5. การประเมินสวนประกอบของรางกายโดยการใชดรรชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) แทน

การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง โดยการคํานวณจากสูตรดรรชนีมวลกาย = นํ้าหนักเปนกิโลกรัม 

หาร สวนสูงหนวยเปนเมตรยกกําลังสอง คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.95 

อุปกรณท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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1. กลองวัดความออนตัว (sit and reach) 
2. เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip) 
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. เครื่องช่ังนํ้าหนักมาตรฐาน (กิโลกรัม) 
5. เครื่องวัดสวนสูง (ซ.ม.) 
6. ใบบันทึกผลการทดสอบ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งน้ีไดขอความอนุเคราะหจากอาจารยกลุมวิชากีฬาและ

นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตเปนผูชวยทําการทดสอบแตละรายการของแบบทดสอบและทําการบันทึกขอมูลในใบ

บันทึกรายการทดสอบเพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณยิ่งข้ึน มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

 การอธิบายและฝกปฏิบัติถึงวิธีการใชเครื่องมือและแบบทดสอบท้ัง 5 รายการเพ่ือท่ีจะสามารถทําการ

ทดสอบไดอยางเช่ือถือไดตามแบบทดสอบ 

 คนควาศึกษาหลักการ เอกสาร งานวิจัยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ AAHPERD 

Health-Related Physical Fitness Test และของ ACSM และการสรางเกณฑปกต ิ(norms) 

 เตรียมอุปกรณและสถานท่ีในการทดสอบโดยใช หองทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถานท่ีทําการทดสอบ 

  ดําเนินการทดสอบแตละรายการดงัน้ี 

1. วัดสวนสูง และช่ังนํ้าหนัก 

2. น่ังกมตัวไปขางหนา 

3. ลุก-น่ัง 30 วินาที 

4. วัดแรงบีบมือ 

5. ว่ิง 800 เมตรสําหรับเพศหญิง และ 1,000 เมตรสําหรับเพศชาย 

  โดยใหอาจารยผูสอนในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต เขาทําการทดสอบตามรายการ

ดังกลาวในช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอนภายใน 1 สัปดาห 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. หาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
ชายและหญิงแตละรายการ 
  2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหขอมูลจากการใชสถิติ 
  3. สรางเกณฑ (norm) สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของนักศึกษาชายและหญิงระดับ

ปริญญาตรี โดยการคํานวณ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และกําหนดระดับคะแนนของเกณฑปกติ
แตละรายการโดยใชหลักการใหเกรดท่ีใช Curve (บุญสง โกสะ. 2547) ยกเวนรายการดรรชนีมวลกายใชตามเกณฑ
ของ ACSM  

  3.1 เกณฑปกติของรายการนั่งกมตัวไปขางหนา รายการลุก-นั่ง 30 วินาที รายการวัดแรง
บีบมือ และรายการวิ่งทางไกล ดังนี้ 

มากกวา +1.5 σ  เหนือ µ  หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับดมีาก 

ระหวาง +0.5 σ  ถึง +1.5 σ เหนือ µ หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับด ี
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ระหวาง -0.5 σ  ถึง +0.5 σ จาก µ  หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับปาน
กลาง 

ระหวาง -0.5 σ  ถึง -1.5 σ ต่ํากวา µ  หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับต่าํ 

นอยกวา -1.5 σ  ต่ํากวา µ   หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับต่าํมาก 

  3.2 รายการดรรชนีมวลกาย (BMI) โดยใชเกณฑปกติของ ACSM ดังนี้ 
นอยกวา 19  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑผอม 
ระหวาง 19-25  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑพอเหมาะ (ปานกลาง) 
ระหวาง 26-30  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑเริ่มอวน (นํ้าหนักเกิน) 
มากกวา 30  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑอวน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  1. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบผลดัง
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

รายการ 
นักศึกษาชาย 

ระดับของสมรรถภาพทางกาย 𝝁 σ 

1. ดรรชนีมวลกาย 22.01 3.51 อยูในเกณฑพอเหมาะ 

2. ลุก-น่ัง 30 วินาที (ครั้ง) 23.37 5.47 อยูในเกณฑปานกลาง 

3. น่ังงอตัวไปขางหนา (เซนตเิมตร) 13.43 7.91 อยูในเกณฑปานกลาง 

4. แรงบีบมือซาย (กิโลกรัม) 33.71 8.29 อยูในเกณฑปานกลาง 

   แรงบีบมือขวา (กิโลกรัม) 36.23 8.76 อยูในเกณฑปานกลาง 

5. ว่ิง 1,000 เมตร (นาที) 5.42 0.91 อยูในเกณฑปานกลาง 

 

  จากตารางท่ี 1 พบวาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ดรรชนีมวล
กาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑพอเหมาะ คาเฉลี่ยอยูท่ี 22.01 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.51 
ลําดับตอไปลุก-น่ัง 30 วินาที มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จํานวนครั้งท่ีทําไดเฉลี่ยคือ 23 
ครั้ง และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.47 ลําดับตอไปน่ังงอตัวไปขางหนา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง ระยะทางเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 13.43 เซนติเมตร และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.91 ลําดับตอไปแรงบีบมือขาง
ซาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ีนํ้าหนักเฉลี่ยคือ 33.71 กิโลกรัม และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.29 และแรงบีบมือขางขวา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ี
นํ้าหนักเฉลี่ยคือ 36.23 กิโลกรัม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.76 และลําดับสุดทายว่ิง 1,000 เมตร มีระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง เวลาเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 5.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91  
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

รายการ 
นักศึกษาหญิง 

ระดับของสมรรถภาพทางกาย 𝝁 σ 

1. ดรรชนีมวลกาย 22.02 4.56 อยูในเกณฑพอเหมาะ 

2. ลุก-น่ัง 30 วินาที (ครั้ง) 16.02 4.40 อยูในเกณฑปานกลาง 

3. น่ังงอตัวไปขางหนา (เซนตเิมตร) 11.85 8.20 อยูในเกณฑปานกลาง 

4. แรงบีบมือซาย (กิโลกรัม) 24.78 5.05 อยูในเกณฑปานกลาง 

   แรงบีบมือขวา (กิโลกรัม) 27.56 5.74 อยูในเกณฑปานกลาง 

5. ว่ิง 800 เมตร (นาที) 6.20 1.06 อยูในเกณฑปานกลาง 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิงประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ดรรชนีมวล
กาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑพอเหมาะ คาเฉลี่ยอยูท่ี 22.02 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.56 
ลําดับตอลุก-น่ัง 30 วินาที มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จํานวนครั้งท่ีทําไดเฉลี่ยคือ 16 
ครั้ง และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.40 ลําดับตอไปน่ังงอตัวไปขางหนา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง ระยะทางเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 11.85 เซนติเมตร และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.20 ลําดับตอไปแรงบีบมือขาง
ซาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ีนํ้าหนักเฉลี่ยคือ 24.78 กิโลกรัม และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.05 และแรงบีบมือขางขวา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ี
นํ้าหนักเฉลี่ยคือ 27.56 กิโลกรัม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.74 และลําดับสุดทายว่ิง 800 เมตร มีระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง เวลาเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 6.20 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 
 

  2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พบผลดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑปกติสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬา
และนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
 

รายการ/ระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1. ลุก-น่ัง 30 วินาที 33 ครั้งข้ึนไป 27 – 32 ครั้ง 21 -26 ครั้ง 15 – 20 ครั้ง 14 ครั้งลงไป 

2. นัง่ก้มตวัไป 
    ข้างหน้า 

26 ซม. ข้ึนไป 18 – 25 ซม. 10 – 17 ซม. 2 – 9 ซม. 1 ซม. ลงไป 

3. แรงบีบมือซาย 47 กก. ข้ึนไป 39 – 46 กก. 30 – 38 กก. 21 – 29 กก. 20 กก. ลงไป 

   แรงบีบมือขวา 50 กก. ข้ึนไป 41 – 49 กก. 32 – 40 กก. 23 – 31 กก. 22 กก. ลงไป 

4. ว่ิง 1,000 เมตร 4.06 นาที ลงไป 4.07 – 5.36 
นาที 

5.37 – 6.27 
นาที 

6.28 – 7.18 
นาที 

7.19 นาที ข้ึนไป 

  จากตารางท่ี 3 เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียน
วิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก รายการท่ีหน่ึง ลุก-น่ัง 30 วินาที 
ระดับดีมาก จํานวนครั้งท่ีทําไดมากกวา 33 ครั้ง ระดับดี จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 27 – 32 ครั้ง ระดับปานกลาง 
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จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 21 -26 ครั้ง ระดับต่ํา จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 15 – 20 ครั้ง ระดับต่ํามาก จํานวน
ครั้งท่ีทําไดนอยกวา 14 ครั้ง  

  รายการท่ีสอง นั่งกมตัวไปขางหนา ระดับดีมาก ไดระยะทางมากกวา 26 เซนติเมตร ระดับดี ได
ระยะทางอยูในชวง 18 – 25 เซนติเมตร ระดับปานกลาง ไดระยะทางอยูในชวง 10 – 17 เซนติเมตร ระดับต่ํา ได
ระยะทางอยูในชวง 2 – 9 เซนติเมตร ระดับต่ํามาก ไดระยะทางนอยกวา 1 เซนติเมตร 
  รายการท่ีสาม วัดแรงบีบมือซาย ระดับดีมาก ออกแรงบีบไดมากกวา 47 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยู
ในชวง 39 – 46 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 30 – 38 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง     
21 – 29 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 20 กิโลกรัม และวัดแรงบีบมือขวา ระดับดีมาก ออกแรงบีบ
ไดมากกวา 50 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยูในชวง 41 – 49 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 32 
– 40 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง 23 – 31 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 22 กิโลกรัม 
  รายการท่ีสี่ ว่ิง 1,000 เมตร ระดับดีมาก ใชเวลาในการว่ิงนอยกวา 4.06 นาที ระดับดี ใชเวลาในการว่ิงอยู
ในชวง 4.07 – 5.36 นาที ระดับปานกลาง ใชเวลาในการว่ิงอยูในชวง 5.37 – 6.27 นาที ระดับต่ํา ใชเวลาในการว่ิง
อยูในชวง 6.28 – 7.18 นาที ระดับต่ํามาก ใชเวลาในการว่ิงมากกวา 7.19 นาที 
 

ตารางท่ี 4 แสดงเกณฑปกตสิมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬา
และนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

รายการ/ระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1. ลุก-น่ัง 30 วินาที 24 ครั้งข้ึนไป 19 – 23 ครั้ง 14 – 18 ครั้ง 9 – 13 ครั้ง 8 ครั้งลงไป 

2. นัง่ก้มตวัไป 
    ข้างหน้า 

26 ซม. ข้ึนไป 17 – 25 ซม. 7 – 16 ซม. -2 – 6 ซม. -3 ซม. ลงไป 

3. แรงบีบมือซาย 33 กก. ข้ึนไป 28 – 32 กก. 22 – 27 กก. 17 – 21 กก. 16 กก. ลงไป 

   แรงบีบมือขวา 37 กก. ข้ึนไป 30 – 36 กก. 25 – 29 กก. 19 – 24 กก. 18 กก. ลงไป 

4. ว่ิง 800 เมตร 5.02 นาที ลงไป 5.03 – 6.07 
นาที 

6.08 – 7.13 
นาที 

7.14 – 8.19 
นาที 

8.20 นาที ข้ึนไป 

 

 จากตารางท่ี 4 เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียน
วิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก รายการท่ีหน่ึง ลุก-น่ัง 30 วินาที 
ระดับดีมาก จํานวนครั้งท่ีทําไดมากกวา 24 ครั้ง ระดับดี จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 19 – 23 ครั้ง ระดับปานกลาง 
จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 14 – 18 ครั้ง ระดับต่ํา จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 9 – 13 ครั้ง ระดับต่ํามาก จํานวน
ครั้งท่ีทําไดนอยกวา 8 ครั้ง  

  รายการท่ีสอง นั่งกมตัวไปขางหนา ระดับดีมาก ไดระยะทางมากกวา 26 เซนติเมตร ระดับดี ได
ระยะทางอยูในชวง 17 – 25 เซนติเมตร ระดับปานกลาง ไดระยะทางอยูในชวง 7 – 16 เซนติเมตร ระดับต่ํา ได
ระยะทางอยูในชวง (-2) – 6 เซนติเมตร ระดับต่ํามาก ไดระยะทางนอยกวา (-3) เซนติเมตร 
  รายการท่ีสาม วัดแรงบีบมือซาย ระดับดีมาก ออกแรงบีบไดมากกวา 33 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยู
ในชวง 28 – 32 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 22 – 27 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง     
17 – 21 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 16 กิโลกรัม และวัดแรงบีบมือขวา ระดับดีมาก ออกแรงบีบ
ไดมากกวา 37 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยูในชวง 30 – 36 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 25 
– 29 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง 19 – 24 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 18 กิโลกรัม 
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  รายการท่ีสี่ ว่ิง 800 เมตร ระดับดีมาก ใชเวลาในการว่ิงนอยกวา 5.02 นาที ระดับดี ใชเวลาในการว่ิงอยู
ในชวง 5.03 – 6.07 นาที ระดับปานกลาง ใชเวลาในการว่ิงอยูในชวง 6.08 – 7.13 นาที ระดับต่ํา ใชเวลาในการว่ิง
อยูในชวง 7.14 – 8.19 นาที ระดับต่ํามาก ใชเวลาในการว่ิงมากกวา 8.20 นาที 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบตาง ๆ ประกอบดวย ลุก-น่ัง 30 วินาที ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 23 ครั้ง ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 16 ครั้ง น่ัง
งอตัวขางหนา ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (+13.43) เซนติเมตร ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ (+11.85) เซนติเมตร แรงบีบ
มือซาย ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.71 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.78 กิโลกรัม แรงบีบมือขวา ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.23 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.56 กิโลกรัม ว่ิงเร็ว 800 และ 1,000 เมตร ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.42 นาที ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.20 นาที ตามลําดับ และทุกรายการทดสอบมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสมรรถภาพทางกาย ระดับปานกลาง 
  2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยใช Curve ปกติแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 

ผูท่ีไดคะแนนสูงกวา  µ + 1.5𝜎  ข้ึนไป   ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดีมาก 

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต µ + 0.5𝜎  ถึง µ + 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดี  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ + 0.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับปานกลาง  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ - 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํา 

ผูท่ีไดคะแนนตากวา µ - 1.5𝜎   ลงมา   ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํามาก 
งานวิจัยน้ีทําใหไดเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา และการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
สําหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีลงทะเบียบเรียนวิชากีฬาและ
นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต มีผลการวิจัยดังน้ี 
 ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งน้ีพบวา 

  1. จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพรายการสวนประกอบของรางกาย (ดรรชนีมวลกาย 
หรือ BMI) ซึ่งเปนรายการทดสอบเพ่ือวัดดัชนีมวลกาย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสวนมากมี
คาเฉลี่ยดรรชนีมวลกายอยูในระดับพอเหมาะ (ตารางท่ี 1 และ 2 ) ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษาอยูในชวงวัยรุน ซึ่ง
เปนชวงท่ีเริ่มสนใจตนเองในเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะการมีรูปรางท่ีดี ไมอวนหรือมีนํ้าหนักตัวไมมาก
เกินไป เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกตนเองและการยอมรับจากเพ่ือนๆ หรือสังคม การรับประทานอาหารประเภทมี
ไขมันจึงถูกควบคุมเพราะไขมันเปนสวนหน่ึงในการเพ่ิมนํ้าหนักของวัยรุน (ประสาท อิศรปรีดา. 2523) จึงทําให
นักศึกษาสนใจและเอาใจใสตอสุขภาพและนํ้าหนักของตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับ สุชา จันทรเอม (2542) กลาวไววา 
“เด็กวัยรุนจะวิตกกังวลเรื่องนํ้าหนักตัวจึงพยายามหาวิธีการลดความอวนดวยวิธีตางๆ อยูเสมอ ทําใหไมมีปญหา
เรื่องนํ้าหนักตัว รวมท้ังการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณตอรางกาย” ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการ
สอนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตโดยมีหนวยการเรียนเรื่องสมรรถภาพทางกายและมีการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน นักศึกษาจึงตองฝกฝนออกกําลังกายเปนประจําอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังมหาวิทยาลัยมีสนาม
กีฬาและหองฟตเนตสําหรับออกกําลังกายรองรับไดอยางเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาในการเลือกชนิด
กีฬาหรือการออกกําลังกายไดอยางหลากหลาย 
  ในสี่รายการท่ีเหลือ ไดแก รายการลุกน่ัง 30 วินาที น่ังกมตัวไปขางหนา แรงบีบมือ และว่ิง 800, 1,000 
เมตร พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแตละรายการมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง 
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จากเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพท่ีทางผูวิจัยไดสรางข้ึน แตเมื่อนําสมรรถภาพทางท้ังหมดของ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมาเปรียบเทียบ (ตารางท่ี 1 และ 2) ก็พบวา สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย
ดีกวานักศึกษาหญิงทุกรายการ รวมถึงรายการน่ังกมตัวไปขางหนาท่ีวัดความสามารถดานความออนตัว (flexibility) 
ซึ่งนักศึกษาชายมีความออนตัวดีกวานักศึกษาหญิง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา นักศึกษาชายมักจะออกกําลังกายมากกวา
นักศึกษาหญิง โดยสังเกตไดในเวลาตอนเย็นจะมีนักศึกษาชาย มาเลนกีฬาในหองออกกําลังกาย ตลอดจนพ้ืนท่ีวา
ตางๆ เพ่ือเลนฟุตบอลประตูเล็ก สวนนักศึกษาหญิงชอบออกกําลังกายในหองออกกําลังกายแตมีจํานวนนอย ซึ่งการ
ออกกําลังกายโดยการเลนฟุตบอลจะตองประกอบดวยสมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณหลายดาน โดยเฉพาะดานความ
ออนตัวเปนสิ่งจําเปน และเปนองคประกอบหน่ึงของสมรรถภาพทางกายสําหรับนักฟุตบอล ดังท่ี พรเทพย แสงภักดี 
(2545) ไดกลาววา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลควรประกอบดวย ความออนตัว ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความอดทนของกลามเน้ือ ความคลองแคลววองไว ความเร็ว
และพลัง นอกจากน้ันยังพบวานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสวนมากมีสมรรถภาพอยูในระดับปานกลาง อาจเปน
เพราะวาในการเรียนการสอนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยอาจารยจะเนนการอบอุน
รางกายโดยท่ัวๆไป จะมองขามหรือใหความสําคัญคอนขางนอยในเรื่องการเหยียดยืดกลามเน้ือในการอบอุนรางกาย 
(warm up) และการคลายอุน (cool down) หลังการเรียนการสอน วิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตได
เสร็จสิ้นลง สงผลใหนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความออนตัวอยางจริงจังสม่ําเสมอ และเจริญ กระบวน 
(2548) ไดกลาวโดยสรุปถึงเรื่องของความออนตัวไววา ความออนตัวเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับกีฬาทุกประเภท 
ชวยปองกันการบาดเจ็บ แตถึงแมวาความออนตัวจะเปนสิ่งท่ีไดมาหรือสรางข้ึนโดยอาศัยความสม่ําเสมอหรือแคใช
ความพยายามเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แตดูเหมือนครูพลศึกษาท่ีมีความสามารถจํานวนไมนอยละเลยหรือมองขามท่ีจะ
ใหเวลาและความสําคัญในการฝกอยางจริงจัง  ซึ่งการฝกความออนตัวควรจะทําภายหลังไดมีการอบอุนรางกาย
พรอมแลว และควรจะกระทําซ้ําอีกครั้งในชวงของการคลายอุน ซึ่งหลักในการฝกพัฒนาความออนตัวมีวิธีการปฏิบัติ
ท่ีเปนพ้ืนฐานดวยการเหยียดยืดกลามเน้ือ 

2. เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยสราง
ข้ึน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก สรางข้ึนจากกลุมประชากรจํานวน 555 คน 
เปนเพศชาย 112 คน และเพศหญิง 443 คน เปนนักศึกษาจากหลายคณะของมาหวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ี
เรียนในวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ซึ่งในแตละมหาวิทยาลัยก็จะมีนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะทาง
กายภาพท่ีแตกตางกันออกไป ทางผูวิจัยไดมีความตั้งใจท่ีจะสรางเกณฑสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรข้ึนมาเพ่ือนําไปใชในการประเมินผลสมรรถภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวาอยูในระดับใดบาง และสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูในรายวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตและสามารถวัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน โดยท่ีผูทดสอบสามารถทราบและเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองวา
อยูในระดับใด และยังสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย หันมาใหความ
สนใจการดูแลสุขภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของตนเองให
ดียิ่งข้ึน เพ่ือใหหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ยาเสพติดทุกชนิด และสามารถดําเนินชีวิตของตนเองในสังคมไดอยาง
มีความสุข สอดคลองกับ วินวงศ วองสันตติวานิช (2556) กลาวไววา เกณฑปกติระดับสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต ผูวิจัยสรางข้ึนโดยการเปลี่ยนคะแนนดิบจากการ
ทดสอบทุกรายการใหเปนคะแนนที (T-Score) และรวมคะแนนที (T-Score) ของการทดสอบทุกรายการโดยการ
แบงระดับความสามารถออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ทุกระดับทีผูวิจัยสรางข้ึนใช
กลุมตัวอยางจํานวนมากพอตอการนําไปสรางเกณฑ ประกอบกับทุกโรงเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีลักษณะหลากหลาย 
ขอมูลจากการวิจัยสามารถใชเปนตัวแทนประชากรได ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระพลศึกษาและสามารถวัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกผูเรียน 
โดยผูทดสอบสารถทราบและเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถาภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตัวเองวาอยูในระดับ
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ใด อีกท้ังเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตระหนักในเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพ หันมาสนใจ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถภาพของตนเองใหดียิ่งข้ึน โดยหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บ ยาเสพติด และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูในกลุมสุขศึกษและพลศึกษา มาตรฐาน พ
4.1 คือ เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.ควรมีการเสริมสรางสมรรถภาพรางกายนอกเวลาเรียนเพ่ือใหเพียงพอตอการพัฒนาสมรรถภาพ

รางกายในดานตางๆ 

2.ควรมีการนําผลท่ีไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพในจํานวนท่ีบกพรองไปพิจารณา

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชวยเสริมสรางองคประกอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3. ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับนักศึกษากอนและหลังเรียนประจําภาค
เรียนเพ่ือจะไดทราบผลการพัฒนาและเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาสมรรถภาพแบบแยกชวงอายุ  

2. ควรมีการศึกษาสมรรถภาพแบบแยกคณะ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 

A study on Science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle  
about the weather of grade 7 student 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ กับนักเรียนในกลุม

ตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน  53 คน ซึ่งดําเนินการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยใชเครื่องมือวิจัย คือ   
แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการทดสอบกอนเรียน ดําเนินการทดลอง จํานวน 5 
แผน   เปนเวลา  8  ช่ัวโมง  แลวทดสอบหลังเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean)  คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และคาที (t-test Dependent) 
 ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ลมฟาอากาศ, การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
 

Abstract 
 The purposes of this Quasi – Experimental research was to 1) compare Science Learning 
Achievement through using 7-E leaning cycle about the weather of grade 7 student before and 
after Learning. 2) Compare Science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle about 
the weather of grade 7 student with 70 percentage of mean. 
 The simple of the research were 53 children of grade 7 student taught using 7-E Learning 
cycle is the Quasi – Experimental research. The research de sign was one-group pretest – posttest 
design. The data was analyzed by mean ( x � ), Standard deviation (S.D) and the t-test for 
dependent Simple. 
 The results of this research were: 
  1. The science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle about the 
weather of grade 7 student after approach was higher than before leaning.  
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  2. The science Learning Achievement through using 7-E leaning cycle about the 
weather of grade 7 student were higher than 70 percentage of mean was significantly at the level 
of .01 
 
Keywords: Achievement, Weather, 7-E learning cycle 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภายใตยุคแหงเทคโนโลยีกาวไกล และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรไดเขามามีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในโลกยุคปจจุบัน และมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน  
ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและงานในอาชีพตางๆตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตาง ๆท่ี
มนุษย 
 ไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสาน
กับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล  
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 92) 
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยงความรูกับ
กระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และ 
การแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริง 
อยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา 1) อีกท้ังตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดเสนอใหมีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดซึ่งจะระบุ
อยูในสมรรถนะสําคัญของผูเรียน เมื่อวิเคราะหตามตัวช้ีวัดท่ีนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนในแตละระดับช้ันของกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทักษะการคิดท่ีเปนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนไดแก ทักษะการวิเคราะห ทักษะการประเมิน ทักษะการสรุปลงความเห็น (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2555) 
 จากปญหาท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 60 (งานวิชาการ
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก, 2559) ครูผูสอน และผูท่ีเก่ียวของไดรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุเบ้ืองตนพบวา สาเหตุ
มาจากครูมีพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรยังไมนาสนใจ ใชสื่อไมหลากหลาย และผูเรียนไมสามารถนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวันได ทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนไมนาเรียน ซึ่งสอดคลองกับขอแนะนําจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ท่ีแนะนําใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากพฤติกรรมของครูผูสอน ในสวนของนักเรียนพบวานักเรียนขาดการแสวงหา
ความรูและสรุปองคความรูท่ีเรียน ทําใหมีพ้ืนฐานในการเรียนรูท่ีไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ อีกท้ัง
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรมีเน้ือหาท่ีคอนขางซับซอน และตองใชการวิเคราะหในการทําความเขาใจจึงเปน
ปญหาท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร 
 จากการวิเคราะหพบปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกการจัดการเรียนการสอนรูปแบบท่ีใหมๆ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผูวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
ตามแนวคิดของ Eisenkraft ท่ีประกอบดวย 1. ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (elicit)  2. ข้ันสรางความสนใจ (engage)  
3. ข้ันสํารวจและคนหา (explore)  4. ข้ันอธิบายและสรุปผล (explain)  5. ข้ันขยายความรู (elaborate)  6. ข้ัน
ประเมินผล (evaluate)  และ 7. ข้ันนําความรูไปใช (extension)  จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ



58 
 

 

เรียนรู 7 ข้ัน เปนการเรียนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู และเนนไปท่ีตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน เพ่ือ
นําไปสูการสรางองคความรูใหมอยางมีประสิทธิภาพ และนําเอาองคความรูเดิมเช่ือมโยงความรูใหม นอกจากน้ีการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เปนการจัดการเรียนรูโดยมีเปาหมายเพ่ือกระตุนใหเด็กไดมีความสนใจ
และสนุกกับการเรียน และยังสามารถปรับประยุกตสิ่งท่ีไดเรียนรูไปสูการสรางประสบการณของตนเอง  
 จากสภาพปญหา และการศึกษาความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ในการ
แกปญหา ผูวิจัยจึงมุงมั่นท่ีจะจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เพ่ือเพ่ิมระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง ลมฟาอากาศ ท้ังน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรูปและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/3 สังเกต วิเคราะห และอภิปราย การเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศท่ีมี
ผลตอมนุษย 
  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/4 สืบคน วิเคราะห และแปลความหมาย ขอมูลจากการพยากรณอากาศ 
  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/5 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟาอากาศตอการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/6 สืบคน วิเคราะห และอธิบาย ปจจัยทางธรรมชาติและการกระทําของ
มนุษยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหวโอโซน และฝนกรด 
  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/7 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของภาวะโลกรอน รูโหวโอโซน และฝน
กรดท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียน 61 คน 
  กลุมตัวอยาง : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 53 คน มีการกําหนดกลุมตัวอยางกรณี
ทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive) 
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 3. ขอบเขตดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน :  การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
  ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศ 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
  ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งน้ี  ผูดําเนินการวิจัยใชเวลาในการดําเนินการ 8 ช่ัวโมง  ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการสอน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

 ประชากร : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวนนักเรียน 61 คน 

 กลุมเปาหมาย : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 53 คน มีการกําหนดกลุมตัวอยางกรณี
ทราบจํานวนประชากร โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive)  

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สาระท่ี 6

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก  

ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/3 สังเกต วิเคราะห และอภิปราย การเกิดปรากฏการณทางลมฟา
อากาศท่ีมีผลตอมนุษย   

  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/4 สืบคน วิเคราะห และแปลความหมาย ขอมูลจากการพยากรณ
อากาศ 

  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/5 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของลมฟาอากาศตอการ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 

  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/6 สืบคน วิเคราะห และอธิบาย ปจจัยทางธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหวโอโซน และฝนกรด 

  ตัวช้ีวัด ว 6.1 ม.1/7 สืบคน วิเคราะห และอธิบายผลของภาวะโลกรอน รูโหวโอโซน 
และฝนกรด ท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบไปดวย 
       1. แผนจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
   เรื่อง ลมฟาอากาศ จํานวน 8 ช่ัวโมง ดังน้ี 
 แผนจัดการเรียนรูเรื่องลมมรสุม พายุหมุนเขตรอน และพายุฝนฟาคะนอง เวลา 2  ช่ัวโมง 
 แผนจัดการเรียนรูเรื่องการพยากรณอากาศ    เวลา 1  ช่ัวโมง 
 แผนจัดการเรียนรูเรื่องเอลนีโญและลานีญา    เวลา 2 ช่ัวโมง 

การจัดการเรยีนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  
เรื่องลมฟาอากาศ 
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 แผนจัดการเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศของโลก  เวลา 1  ช่ัวโมง 
 แผนจัดการเรียนรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   เวลา 2  ช่ัวโมง 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง  
ลมฟาอากาศ ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน โดยผานการ
ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ท่ีมีคา 0.60 ข้ึนไป 
   2.1 ผูเช่ียวชาญดานวิชาการวิทยาศาสตร ดังน้ี 
    1. นางกิตยาพร  มวงปน  หัวหนาฝายวิชาการระดับมัธยมศึกษา  
       ครูชํานาญการพิเศษ กศ.บ.วิทยาศาสตร 
       โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก 
    2. นางนุชรีย  ศรีประดู  ครูชํานาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 
       โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก 
    3. นายอนุรักษ  แยมวัตร   ครูชํานาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 
       โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 1. แผนจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ ดําเนินการสรางตามข้ันตอนดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม 
  1.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัดการเรียนรูแกนกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องลมฟาอากาศ 
  1.3 ศึกษาแนวทางการจัดเรียงเน้ือหาสาระ เรื่องลมฟาอากาศ จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เลม 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (2557) และคูมือครูหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เลม 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
(2557) ท่ีจัดทําข้ึนโดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4 ดําเนินการเขียนแผนจัดการเรียนรู เรื่องลมฟาอากาศ ตามแนวคิดของ Eisenkraft ในการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เพ่ือใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนเรื่องลมฟาอากาศ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
  1.5 นํารางแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่องลมฟา
อากาศ ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรูดานเน้ือหา สื่อการสอน เวลาท่ีใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนสอน การวัดประเมินผล โดยสรางแบบประเมินแผนจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
ผูเช่ียวชาญใหพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบตางๆ ของแผนจัดการเรียนรู เปนไปตามมาตราสวน
ประมาณคาวิธีของลิเคอรท (Likert)  
  1.6 ปรับปรุงแกไขแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันเรื่องลม
ฟาอากาศ ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
  1.7 นําแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันเรื่อง ลมฟาอากาศ  
ท่ีผานผูเช่ียวชาญและการแกไขเสนอตอคณะกรรมการ 
  1.8 นําแผนจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันเรื่อง ลมฟาอากาศ  
 ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
      2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 
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  2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือท่ีเก่ียวของกับการวัดประเมินผล และการวัด
ประเมินทางวิทยาศาสตร 
  2.2 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัดการเรียนรูแกนกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ดังน้ี 
      - ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
  2.4 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศ ตรวจสอบคุณภาพ
ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู เพ่ือหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  ท่ีมีคา 0.60 ข้ึนไป  
  2.5 ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
  2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงเปนกลุมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2559 ท่ีมีผลการเรียนสูง กลาง และต่ํา กลุมละ 20 คน  
  2.7  นําผลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะหเปนรายขอเพ่ือหาระดับความยาก (p) และอํานาจ
จําแนก (r) 
  2.8 คัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ ไดแก 
            -   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
  ท่ีผานเกณฑคุณภาพคาความยาก และอํานาจจําแนกไปทดสอบครั้งท่ี 2 กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งเปนนักเรียนคนละกลุมกับนักเรียนในครั้งแรกเพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบท้ัง
ฉบับโดยพิจารณาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 
  2.9  จัดพิมพเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฉบับ
สมบูรณเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใชแบบแผนการทดลอง 
หน่ึงกลุมทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One-group Pretest-Posttest Design) (ลวน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2538 หนา 249) 
 ตาราง แสดงแบบการวิจัยทดลองหน่ึงกลุมทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน 

การทดสอบกอนการทดลอง การจัดกระทํา การทดสอบหลังการทดลอง 
T1 X T2 

 เมื่อ T1  คือ การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
  X   คือ การเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบวัฏจกัรการเรียนรู 7
ข้ัน 
   T2  คือ การทดสอบหลังการทดลอง (Postest) 
  
 การดําเนินการวิจัย 
 1. ช้ีแจงวัตถุประสงค ข้ันตอนและรายละเอียดเก่ียวกับการเรยีนแกนักเรยีนกลุมตัวอยางเก่ียวกับ 
การเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบการเรียนรูวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ในเรื่องลมฟาอากาศ 
  2. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกับกลุมนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (Pretest) 
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  3. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่องลมฟา
อากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการศึกษาดวยตนเอง จํานวน 5 แผนการเรียนรู 
รวม 8 ช่ัวโมง รวมเปนเวลา 3 สัปดาห 
  4. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกับกลุมนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (Posttest) 
 การวิเคราะหขอมูล     
  1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973)   
  2. นํากระดาษคําตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ี
ไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศมาตรวจให
คะแนน  
  3. รวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  4. วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการทดสอบ 
กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ โดยการทดสอบคาที (t-test 
Dependent Sample) 
  5. วิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนผลสมัฤทธ์ิของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการทดสอบหลงัการจัดการเรยีนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่องลมฟาอากาศ กับเกณฑรอยละ 70 ดวยวิธีการทดสอบ (t-test for one sample) 
 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
  ในการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่องลมฟาอากาศ ผูวิจัยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane,1973) ในการวิเคราหขอมูลของประชากรดังน้ี 

21 Ne
Nn

+
=  

   n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N   แทน  ขนาดของประชากร 
   E แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจกัรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่องลมฟาอากาศ ผูวิจัยใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 
  1. สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล 
         1.1 คาเฉลี่ย (Mean) ใชเมื่อหาคาเฉลี่ยคะแนนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
        1.2 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใชเมื่อหาคาเฉลี่ยคะแนน
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
  2. สถิติท่ีใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกับจุดประสงคการเรียนรู 
   2.2 คาความยาก (P) วิเคราะหวาขอสอบขอน้ันมีจํานวนหรืออัตราสวนของผูตอบถูก
เทาใด  
   2.3 คาอํานาจจําแนก (R) ความสามารถของขอสอบในการจําแนกผูทําการทดสอบ
ออกเปนกลุมสูงและกลุมต่ํา 



63 
 

   2.4 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและโดย
ใชสูตร KR-20 
  3. สถิติอางอิง 
        3.1 การทดสอบคาที  (t-test Dependent Sample) วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการทดสอบกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการ
เรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ 
   3.2 วิธีการทดสอบ t-test for one sample วิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิของ 
กลุมตัวอยางท่ีไดรับการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ กับเกณฑ
รอยละ 70  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ลมฟาอากาศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
 ในการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง  
ลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ผูวิจัยนําเสนอ
ผลดังตารางตอไปน้ี 
 ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ลมฟาอากาศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
การทดสอบ N K x� S.D. t 
กอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 53 20 11.32 1.36 

**22.83 
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 53 20 15.15 1.21 

** p< .01 
 จากตาราง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ มีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย 

( x � )  เทากับ 11 คะแนน และ 15 คะแนน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 ข้ันตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 เรื่อง  
ลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
 ในการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 
70 เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
ผูวิจัยนําเสนอผลดังตารางตอไปน้ี 
 ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 เรื่อง ลมฟา
อากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
การทดสอบ N K x� S.D. 𝜇R0 t 

หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู 53 20 15.15 1.21 14 0.13 
** p< .01 
  จากตาราง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 70 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ มี
ค ะ แ น น 

หลังเรียนเฉลี่ย ( x � )  เทากับ 15.15 คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 75.75  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 
พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง ลมฟาอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑรอยละ 70 พบวา 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยภายใตหัวขอ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7 ข้ัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ข้ึนไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน จึงเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปน
สําคัญตามแนวคิดของทฤษฏีการเรียนรู Constructivism ท่ีเช่ือวาผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดย
เช่ือมโยงความรูจากประสบการณใหมกับประสบการณเดิมท่ีมีอยู ผูวิจัยไดทําการวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ผลการวิจัย คือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑรอย
ละ 70 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพิรดา ชวงกรุด (2556) ผลการวิจัย 
พบวา การคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 
ข้ันรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่อง โมเมนตัมและการชน มีคะแนนรอยละ 74.26 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องโมเมนตัมและการชน มี
คะแนนรอยละ 75.94 สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และธัญุรีย สมองดี (2556) 
ผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใชวัฏ
จักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะหและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรู
ตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. การจัดการเรียนการสอนในชวงการทํากิจกรรมครูควรมีการวางแผนลําดับใหชัดเจนอาจจะให

นักเรียนเขียนขอมูลเบ้ืองตนท่ีสามารถทําไดในใบกิจกรรมกอน แลวจึงใหนักเรียนลงมือปฏิบัติพรอม ๆ กัน เพ่ือ 
ความสะดวกในการทํากิจกรรม และการดูแลนักเรียน 

 2. เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ในข้ันตรวจสอบความรูเดิม (elicit) 
จําเปนตองมีการเช่ือมโยงความรูเดมิใหสอดคลองกับความรูใหมจึงทําเปนตองเช่ืองโยงใหสอดคลองกันมากท่ีสุด และ 
ในข้ันนําความรูไปใช (Extend) ควรกิจกรรมใหนักเรียนแสดงศักยภาพการนําเสนอผลความรูของตนเองท่ีไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 
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  2. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ไปใชกับรายวิชาอ่ืนๆ เน่ืองจากมี 
การเช่ือมโยงความรูเดิมและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันได 
  3. ควรนําการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ไปใชรวมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบอ่ืนๆ 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู (5E) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน 

และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียน ท่ีไดรับการเรยีนรูดวยแผนการจดัการเรียนรู โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุมตัวอยางคือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จํานวน 22 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ดําเนินการวิจยัมี 4 ข้ันตอน ข้ันวางแผนศึกษาเน้ือหาในหลักสูตร จากน้ันก็จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรูข้ันดําเนินงาน นําแบบทดสอบกอนเรยีนไปทดสอบและใชแผนการจัดการเรยีนโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ข้ันประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิภาพแผนการจดัการเรียนรูโดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจการจัดการเรียนรู ข้ันปรับปรุง นําผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงแผนการสอนใหสมบูรณ 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 72.91/74.09 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  70/70  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77   
 
คําสําคัญ : ผลการจัดการเรียนรู /กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) / ความพึงพอใจในการเรียนรู 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to find the effectiveness of the learning management 
process, use the 5E process of inquiry on student achievement. To compare the achievement 
before and after class. And to study student satisfaction. Have been learning with a learning 
management plan. Using the 5E process of inquiry and world change. A sample group for this 
study was 22 students. 
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The instruments used in the study were the achievement test and the satisfaction questionnaire. 
Then, a learning management plan was developed using the knowledge acquisition process. Take 
the test before the test and use the learning plan using the inquiry process. Evaluate To evaluate 
the efficiency of the learning management plan using the inquiry process. Achievement and the 
satisfaction of learning management to improve the evaluation results to improve the lesson 
plan. 
 The research found that 
 1. Learning Management (5E). The world and the changes made are 72.91 / 74.09 
effective over the standard 70/70. 
 2. Comparison of achievement before and after school learning management plan using 
the 5E process of inquiry and world change. The results of the study were higher than before 
learning. 
 3. The study of learning satisfaction of  Grade 8 Students. Using the 5E process of inquiry 
and world change. Satisfaction was at a high level. This is 77%. 
 
Keywords: learning outcomes / Inquiry Process (5E) / Learning Satisfaction 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเปนแผนแมบทหลักในการ
พัฒนาประเทศท่ีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนกฎหมายบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2564 น้ัน มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสาหรับคน
ไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะมีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบตอสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  O-NET (Ordinary National Education Test) 
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในระหวางป 2555 – 2559 มี
คะแนนเฉลี่ย 37.46 , 37.40 , 42.13, 42.59, และ 41.22 ตามลําดับซึ่งยังมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวา 
รอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชรในปการศึกษา 2555 – 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 
32.74, 46.06,40.35, 39.49  ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา) พบวาการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันยังไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน สงผลให ผูเรียนมีระดับผลการเรียนท่ีต่ํา อีกท้ังวิชาวิทยาศาสตรมี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศและสังคม พบวายังคงประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน ไดแก การ
จัดการเรียนการสอนท่ีไมนาสนใจ เนนการทองจํา มากกวาฝกการวิเคราะหและหาคําตอบดวยตัวเอง โดยใหนักเรียน
เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม นักเรียนจะตองเกิดขอสงสัยและสามารถหาคําตอบจากการทดลอง และสามารถ
พิสูจนสมมติฐานของตนเองไดอยางถูกตองเช่ือมั่นในการหาขอมูล จากสื่อและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 การแกปญหาโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนการสืบเสาะหาความรูไดพัฒนาข้ึนมาจากกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร ชาตรี เกิดธรรม (2545: 36) ได
ใหความหมายของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูวา เปนการจัดการเรียนรูท่ีฝกใหผูเรียนรูจัก
คนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ทาใหคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาดวยตนเอง 
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ประกอบดวย 5 ข้ันตอน (Bybee.1990; citing Lawson. 1995: 164 – 
164) คือ การสรางความสนใจ (Engagement) การสํารวจและคนหา(Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป 
(Explanation) การขยายความรู (Elaboration) และการประเมิน(Evaluation) จากลําดับข้ันตอนดังกลาวผูเรียน
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สามารถสรางความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง มีการกําหนดประเด็นปญหาหรอืตั้งสมมติฐานข้ึนตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร แลวทดลองเพ่ือตรวจสอบหรือสืบคนหาคาตอบตามสมมติฐานน้ัน  
 จากการศึกษาจุดเดนของวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ผูวิจัยจึงมีความสนใจสราง
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จะเปนตัวชวยในการกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู นักเรียนมีความรวมมือในการทํากิจกรรมมากข้ึนการจัดการเรียนรูเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และชวยใหนักเรียนคนหาคําตอบดวยตัวเอง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน เปนผูท่ีคิดอยาง
มีระบบ แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชหลักการของเหตุและผลเปนบุคคลท่ีเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงท่ีผูรายงาน
สรางและพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 70/70 
 2. ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและ
การเปลี่ยนแปลง สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ไดแก  ดิน หิน แร และ
นํ้า 
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ (5E)   
                       เรื่อง โลกและกาเปลี่ยนแปลง 
 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 
 ดานระยะเวลา 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 15 ช่ัวโมง สัปดาหละ 3 คาบ 
รวมท้ังสิ้น 5 สัปดาห ดําเนินการทดลองในช่ัวโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การจัดการเรยีนรูใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5E) 

เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยา
ภา 2 กําแพงเพชร อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  จํานวน 3 หอง 
ท้ังหมด 73  คน   โดยใชการสุมแบบแบงกลุม มา 1 หองเรียน  จํานวน  22  คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) มีข้ันตอนในการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพ ดังน้ี 
                1.1 สาระสําคญั 
     1.2 จุดประสงคการเรียนรู 
     1.3 เน้ือหาสาระ 
     1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 
        1.4.1 ข้ันสรางความสนใจ 
        1.4.2 ข้ันสํารวจและคนหา 
        1.4.3 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 
        1.4.4 ข้ันขยายความรู 
     1.4.5 ข้ันประเมินผล 
 1.5 สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 1.6 การวัดและประเมินผล 
           2.แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง เปนแบบตัวเลือก จานวน 30 
ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 
1.00 คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.71 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20 – 
0.77 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 –0.66 
 3.แบบวัดความพึงใจในการจัดการเรียนการสอน เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท 
(Likert scale) จํานวน 10 ขอ ขอคาถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคาถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันวางแผน ดําเนินการดังน้ี 
     1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ชวงช้ันท่ี 3 ของกลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     2. นําขอมูลจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
     3. นําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจ ไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ และนําไปทดลองกับนักเรียน 56 คน 
 ข้ันดําเนินงาน ดําเนินการดังน้ี 
      นําแผนจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีประสิทธิภาพ
จากการวิเคราะหโดยผูเช่ียวชาญ นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
  ข้ันประเมินผล ดําเนินการดังน้ี 
 1.นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรยีน 
 2.นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
 ข้ันปรับปรุง 
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 นําผลการจัดการเรยีนรูมาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการดังกลาว 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.การหาประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ พิจารณาจากหาคารอยละของคะแนนระหวางเรียน ซึ่งได
จากการทําแบบฝกทักษะในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือหาคา 70 ตัวแรกและหาคารอย
ละของคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือหาคา 70 ตัวหลัง 
 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชคะแนนท่ีไดมาจากการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
และหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นํามาวิเคราะหความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนกับหลงัเรียน โดยคํานวณจากคาสถิตทิดสอบที แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
ตอกัน (t-test for dependent samples) 
      3.หาคาสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 72.91/74.09 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  70/70  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดย
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวย
แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 77   
 
ตารางท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

    หนวยการเรียนรู 

คะแนนระหวางการใช 
แผนรูปแบบ 5Eประสิทธิภาพ

ตัวแรก ( E1 ) 

คะแนนหลังการใช 
แผนรูปแบบ 5E 

ประสิทธิภาพตัวหลัง ( E2 ) 
ประสิทธิภาพ 

คะแนนท่ีได 
(N = 22) 

รอยละของ
คะแนนท่ีได 

คะแนนท่ีได 
(N = 22) 

รอยละของ
คะแนนท่ีได 

E1 / E2 

โลกและการเปลี่ยนแปลง 802 72.91 489 74.09 72.91/74.09 

  
จากตารางท่ี 1 พบวา แสดงประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) 

เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 22 คน 
พบวา เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใช     
กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
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หนวยการเรียนรู N 
ประเภท 

ของคะแนน 
กอนใช 

(เต็ม 30 คะแนน) 
หลังใช 

(เต็ม 30 คะแนน) 
t 

โลกและการเปลี่ยนแปล  22 
คะแนนเฉลีย่ 9.00 21.82 

14.26* 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.89 4.25 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  .05 
 
จากตารางท่ี 2  พบวาแสดงผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรยีนรู โดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงของนักเรียน จํานวน 22 คน พบวา หนวยการเรียนรูเรื่อง 
โลกและการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังใชสูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู โดย
หนวยการเรียนรู เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีคาเทากับ 21.82  ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว   
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู 
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน 

4.18 0.50 มาก 

2.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงทําใหเกิดความสนใจกระตือรือรน
และอยากเรยีน 

3.72 0.45 มาก 

3.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเอง 

3.77 0.55 มาก 

4.  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  
เรื่อง โลกและการเปลีย่นแปลงเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนด 

3.90 0.52 มาก 

5.  กิจกรรมสงเสรมิใหนักเรยีนรูจกัวิเคราะหวางแผนในการ
แกปญหา 

3.86 0.56 มาก 

6.  ครูผูสอนมเีทคนิควิธีการสอนทําใหเขาใจในเน้ือหา 4.04 0.37 มาก 
7.  ครูผูสอนมีความพรอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.81 0.58 มาก 
8.  ครผููสอนดูแลเอาใจใสคอยกระตุนและใหกําลังใจ 3.86 0.46 มาก 
9.  วิธีการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูอยางมีความสุข 3.72 0.55 มาก 
10. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 3.90 0.29 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.85 0.48 มาก 
รอยละ 77 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการเรียนรูดวยแผนการ

จัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวา นักเรียนแสดง
ความพึงพอใจท่ีมีตอใชการจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
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มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.85 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เมื่อจําแนกตามรายการ 
พบวา รายการท่ี 1  การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.18 รองลงมาคือรายการท่ี 6 
ครูผูสอนมีเทคนิควิธีการสอนทําใหเขาใจในเน้ือหา  อยูในระดับมาก   มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.04  รายการท่ี 4 กับ 10 
การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนด และ. สามารถนําความรูไปประยกุตใชในชีวิตประจําวันได ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  รายการท่ี 5 
กิจกรรมสงเสริมใหนักเรยีนรูจักวิเคราะหวางแผนในการแกปญหา  และ  8 ครูผูสอนดูแลเอาใจใสคอยกระตุนและให
กําลังใจ  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86  รายการท่ี 3 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเองอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.77 และ รายการท่ี 7  ครูผูสอนมีความพรอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.81  รายการท่ี 2 การจัดการเรียนรู โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชวยใหนักเรียนเกิดความรูดวยตนเอง และ รายการท่ี 9  วิธีการสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72   
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ท่ีมีตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2  ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบใน
การวิจัย ดังน้ี  
 ผลวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Dr. Fathima (2015) ไดศึกษาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ในช้ันเรียน นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดเปรียบเทียบกับการสอนพวก

เขาผานทางนวัตกรรมโดยกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบ 5E ผลการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต 5 วิธีมี

ผลดีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาทางชีววิทยา ดังน้ันการสอนผานวิธีการการสืบเสาะหาความรู (5E)มีผล

อยางมีนัยสําคัญมากกวาวิธีการสอนแบบเดิม และผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E)  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  พบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนโดยมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ หลาสิงห (2558) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยครั้งน้ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E หลังเรียนสูงกวากอน

เรียน มีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร และงานวิจัยของวันดี จูเปยม (2558) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตรโดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนมากกวารอยละ 80 หลังการใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูแบบ 5E  

ขอเสนอแนะ 

     1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมีการประยุกตหรือปรับปรุงรูปแบบใหสอดคลองกับ 
เน้ือหาในวิชาท่ีใชสอนหรือสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
  1.2 ในข้ันตอนตาง ๆ ของรูปแบบสามารถยืดหยุนไดโดยปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาและ
ระยะเวลาท่ีใชสอน  
  1.3 ครูผูสอนตองเขาใจลักษณะเฉพาะของวิชาวิทยาศาสตรท่ีมุงหวงใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนน
การเช่ือมโยงความรูกบกระบวนการ 
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     2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรจะมีการเปรียบเทียบระหวางการจดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรูกับวิธีการสอนอ่ืน ๆ ในเน้ือหาเดียวกัน 
  2.2 ควรจะมีการวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูพัฒนากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในเน้ือหาอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรู 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรูโดยใช
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) และเพ่ือพัฒนาแนวคิดของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 34 คน ท่ีไดมาโดยวิธีการเลือกแบบอยางเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เน้ือหาประกอบไปดวยเรื่อง 1. แรง 2. การระบุ
ตําแหนงของวัตถุ 3. ระยะทางและการกระจัด 4. อัตราเร็วและความเร็ว จํานวนรวมท้ังหมด 8 ช่ัวโมง เครื่องมือท่ีใช
สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ และแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบหาคาที (t-test Dependent) และการจัดกลุมคําตอบโดยเปรียบเทียบคําตอบท่ีไดกับแนวคิดวิทยาศาสตร  
ผลการวิจัยพบวา 1. นักเรียนท่ีเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน มีการพัฒนาความเขาใจ
ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมีคะแนนหลังเรียนและกอนเรียนท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับความสําคัญ .05 และผลการ
วัดความคงทนของความรูภายหลังการเรียน 2 สัปดาห พบวาความคงทนของความรูเมื่อนําไปเปรียบเทียบคะแนนหลัง
เรียนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชกระบวนการ
เรียนรู 5 ข้ันตอน สามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนและมี
ความคลาดเคลื่อนลดลง 

 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STEPs)/ ความเขาใจและความคงทนของความรู/
   แนวคิดวิทยาศาสตร 

 

Abstract 

Action Research in the classroom aims to development understanding and learning 
retention by 5 STEPs learning method and the development of the science concept of grade 7 using 
5 STEPs in Force and motion consists. The tools used The researchers also plan to learn a learning 
process consists of 5 steps, content about the location of the object. Distance and 
displacement And the rate and speed A total of 8 hours a tool for collecting data to measure their 
understanding and retention of knowledge. A multiple-choice answer 4 options of 20 and semi-
structured interviews. The results showed that: 1. Students learn about force and motion using the 
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learning process 5 step is to develop an understanding on the rise, with the posttest and pretest 
different significant statistical level. important. 05 and measuring the retention of knowledge after 
learning two weeks showed that retention of knowledge when compared to the latter do not 
differ. The significant statistical 2. Students learn about force and motion. The learning process five 
steps to develop scientific concepts about force and motion levels increase and decrease errors. 
 

Key words: 5-step learning management (5 STEPs) / Understanding and persistence of Knowledge / 
Science Concept 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การเรียนการสอนของไทยในปจจุบันยังเนนรูปแบบการสอนท่ีครูเปนศูนยกลาง ไมไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด 
และมีสวนรวมในการวางแผนการดาํเนินกิจกรรมการสอนเทาท่ีควร ครูผูสอนใหความสําคัญดานเน้ือหามากเกินไป ทําให
ผูเรียนไมมีความกระตือรือรนไมมีความสนุกสนานในการเรียนขาดการตอบโตบทสนทนากับครูผูสอนขาดการใชสื่อและ
นวัตกรรมท่ีหลากหลาย ขาดการเนนทักษะและประสบการณตรง สงผลใหผูเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาดเจตคติ
ท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตร (มณฑา บัวสวัสดิ์, 2547) ซึ่งปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในบทเรียนคือ เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
เน่ืองจากเน้ือหาในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีเปนเรื่องของทฤษฏี นักเรียนจํานวนมากขาดความรู ความเขาใจทางดาน
เน้ือหาและทักษะกระบวนการคิด ขาดการเช่ือมโยงความรูและทักษะการนําความรูไปใช จึงทําใหนักเรียนไมเขาใจ
เน้ือหาท่ีเรียนและไมทบทวนเน้ือหาตามท่ีครูสอน (งานทะเบียน,2559) สงผลใหความจําไดในสิ่งท่ีเรียนมาไมยั่งยืน ขาด
ความคงทนของความรูและทําใหมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนต่ํา  ปจจุบันไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ท่ี
สามารถแกปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการบรรยายหรือการสอนท่ีผูเรียนไมไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ในการคิด การวางแผน การดําเนินกิจกรรม ท่ีเปนสาเหตุทําใหผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนมีตัวอยาง
รูปแบบการสอน อาทิเชนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู5ข้ันการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรู
แบบใชปญหาเปนฐาน การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education การจัดการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐานและการ
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เปนตน 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เปนแนวการจัดการเรียนการสอน ใหนักเรียน
พัฒนาไปสูคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ มีสวนรวมและใชกระบวนการเรียนรู ซึ่งลักษณะสําคัญคือ ผูเรียนสามารถสรางช้ินงาน ภาระงาน เมื่อมี 
สถานการณใหม ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีสรางดวยตนเองแลวเกิดความเขาใจ นําความรูไปใช ครูจะตองมีความเขาใจ
และมีความสามารถในการพัฒนาผูเรยีน การเรียนรู 5 STEPs ประกอบดวย 1.การเรียนรูตั้งคําถาม 2.การเรียนรูแสวงหา
สารสนเทศ 3.การเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู 4.การเรียนรูเพ่ือสื่อสาร 5.การเรียนรูเพ่ือตอบแทนสังคม ซึ่ง 
ผลการจัดการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) ทําใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจอยางคงทน เสริมสรางทักษะ
กระบวนการ คือ 1.การรูหนังสือ (Literacy)  2.การรูเรื่องจํานวน (Numeracy) 3.ความสามารถในการใชเหตุผล
(Reasoning Ability) เสริมสรางสมรรถนะท่ีสําคัญ 5 ประการ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 8 ประการ ซึ่งสิ่งเหลาน้ี
จะนําไปสูการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 จะเปนฐานสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียนเปนนักคิด สามารถแกปญหา สรางสรรค
ช้ินงาน สรางสรรคความรูใหม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเปนนักเรียนรู อยางมีคุณธรรม ( 1พิมพันธ เดชะคุปต,2556)  
จากศึกษาวิจัยของ วัฒจรีย  ตันติวิวัฒน (2557) พบวาการเรียนรูกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs)  เหมาะสม
กับวัตถุประสงคการเรียนรูในดานการเรียนรูเพ่ือความเขาใจ และการประยุกตใช ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีความตื่นตัว กระตือรือรนดานการรูคิดมากกวาการฟงผูสอนในหองเรียนและ 
การทองจํา ทําใหไดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผูเรียนมีความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรูกระบวนการ
เรียนรู 5 ข้ันตอนซึ่งสอดคลองกับอรุณี พิทักษ (2557) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน 
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(5 STEPs)  และพบวาชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหกับนักเรียน ซึ่งเปนวิธีท่ีครูใชจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
พัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวยตนเอง นักเรียนท่ีเรียนดวยกระบวนการน้ีจะมีแรงจูงใจในการแกปญหาสูง เช่ือมโยง
ความรูกับโลกความเปนจริง นักเรียนเปนผูเลือกวิธีการคนหาคําตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากน้ันลงมือปฏิบัติและ
คนควาดวยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการแกปญหา สรุปขอคนพบ และสรางความรูใหม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน อีกท้ังสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนไปปรับใชในชีวิตประจําวันและรูปแบบการ
สอนมีความเหมาะสมในการนํามาใชพัฒนาความสามารถ 2ในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2 และ สงเสริมให
นักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาท่ีตนเองสนใจอยางลุมลึกโดยการปฏิบัติจริง  

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาความเขาใจและความรูท่ีคงทนของผูเรียน รายวิชา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี เพราะธรรมชาติของการเรียนรูวิทยาศาสตรน้ันตองใชความรูเดิมเปน
พ้ืนฐาน สําหรับการเรียนรู เ น้ือหาในระดับสูงท่ีมีความตอเน่ืองไปตามลําดับ และสามารถนําไปใชแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันท่ีพบอยูเสมอไดเปนอยางดี 
วัตถุประสงคการวิจัย 

            1. เพ่ือพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู  
5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2. เพ่ือพัฒนาแนวคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู  
5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

          ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 ดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs)    
 แปรตาม   ไดแก  - ความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
   - แนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลือ่นท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research : CAR) ผูวิจัยไดนํา
หลักการและข้ันตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart  
(1988 อางใน สุวิมล วองวาณิช,2555) มาเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรู  
5 ข้ันตอน (5STEPs)  ซึ่งมีข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนประกอบดวย 4 ข้ันตอน ท่ีเปนวงจรตอเน่ืองกัน 
ดังน้ี  ข้ันวางแผน (Plan) ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีจากเอกสาร

การจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการ

เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs)   

- ความเขาใจและความคงทนของความรู  

 เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

- แนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลือ่นท่ี ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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และงานวิจัยท่ีเก่ียวของซึ่งผลท่ีไดนํามาพิจารณาการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรู 
5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีในรายวิชาวิทยาศาสตร  ข้ันการปฏิบัติตามแผน (Action)  ผูวิจัยนํา
แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
ท่ีสรางข้ึนไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ข้ันการสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (Observe) ในขณะท่ี
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมตางๆของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมและการตอบคําถามใน 
ช้ันเรียนแลวบันทึกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกๆครั้งท่ีดําเนินการสอนลงในบันทึกหลังการสอน  
ข้ันการสะทอนผล (Reflection) ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตจากบันทึกหลังสอนในแตละครั้งมาทําการวิเคราะห 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย
วงจรการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนท้ังหมด 4 วงจรตามแผนการจัดการเรียนรูรวมกันท้ังหมด 4 แผน ประกอบดวย 
แนวคิดหลักดังน้ี  แรง การระบุตําแหนงของวัตถุ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหน่ึงในจังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ เขต 40 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบอยางเฉพาะเจาะจง โดยการเลือก 1 หองเรียนเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 6 จํานวน 34 คน 

เครื่องมือการวิจัย 

 1.  เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน 
 (5 STEPs)  เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 4 แผน รวมเวลาท้ังหมด 8 ช่ัวโมง  มีคาความเท่ียงตรงโดยการประเมิน
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูและประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยไมต่ํากวา 
3.50 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00  ถือวาเปนกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  

2.1 แบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ ใชเวลาในการทํา 50 นาที จะมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูท้ัง 4 แผนและจะ
วัดอีกครั้งเมื่อเวลาผานไปอีก 2 สัปดาหเพ่ือวัดความคงทนของความรู ซึ่งการวัดผลท้ัง 3 ครั้งน้ีจะใชแบบวัดความเขาใจ
และความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ชุดเดียวกัน เพียงสลับตัวเลือกและลําดับหัวขอ มีคาความ
เท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 คาความเช่ือมั่น
ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.83 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 
(r) อยูระหวาง 0.20-1.00 

2.2 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดท่ีวัดความเขาใจ
ของความรู มีคาความความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 
0.50-1.00  ผูวิจัยจะสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคลท่ีไดจากการสุมอยางงาย โดยเปนนักเรียนกลุมเกง กลาง ออนคละ
กัน โดยนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 หอง 6 จํานวน 5 คน ใชเวลาสัมภาษณจํานวน 5 นาที พรอมท้ังทําการบันทึกเสียง
ในขณะท่ีทําการสัมภาษณโดยสัมภาษณกอนและหลังการจัดการเรียนรู  

 การเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เลือกหองเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีสุมแบบอยางเฉพาะเจาะจง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 6 
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 2. อธิบายใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการทดลองและการวิจัยในครั้งน้ี 

 3. ใหนักเรียนทําแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 20 ขอ 
เวลา 50 นาที  และสุมนักเรียนจํานวน 5 คนมาสัมภาษณวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEP)  เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน  
4 แผน รวมเวลาท้ังหมด 8 ช่ัวโมง ไดแก 

  แผนท่ี 1 เรื่อง แรง 
  แผนท่ี 2 เรื่อง การระบุตําแหนงของวัตถุ 
  แผนท่ี 3 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด 
  แผนท่ี 4 เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว  

 5. ในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมตางๆของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมและ
การตอบคําถามในช้ันเรียนแลวบันทึกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกๆครั้งท่ีดําเนินการสอนลงในบันทึกหลัง
การสอน จากน้ันผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตจากบันทึกหลังสอนในแตละครั้งมาทําการวิเคราะห เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 

 6. เมื่อสิ้นสุดการเรียนรูท้ัง 4 แผนการเรียนรู รวมเวลาท้ังสิ้น 8 ช่ัวโมง ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดความเขาใจ
และความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 20 ขอ เวลา 50 นาทีครั้ง (ชุดเดียวกับแบบวัดความ
เขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี กอนเรียนสลับตัวเลือกและลําดับหัวขอ)   

 7. ผูวิจัยจะทําการวัดหลังจากเรียนเสร็จผานไปแลว 2 สัปดาหอีกครั้งเพ่ือวัดความคงทนของความรู  
(ชุดเดียวกับแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี กอนเรียน-หลังเรียน สลับตัวเลือก
และลําดับหัวขอ) แลวทําการตรวจคําตอบแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี  
เพ่ือนําคะแนนไปวิเคราะห หาคาสถิติพ้ืนฐาน 

 การวิเคราะหขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) จะทําการวิเคราะหโดยนําแผนการ
จัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือเปนการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูและประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยมี
เกณฑประเมินดังน้ี 

5  คะแนนเมื่อผูเช่ียวชาญเห็นวามีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4  คะแนนเมื่อผูเช่ียวชาญเห็นวามีความเหมาะสมมาก 
3  คะแนนเมื่อผูเช่ียวชาญเห็นวามีความเหมาะสมปานกลาง 
2  คะแนนเมื่อผูเช่ียวชาญเห็นวามีความเหมาะสมนอย 
1  คะแนนเมื่อผูเช่ียวชาญเห็นวามีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

 นําคะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญ มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและนํา
คาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑท่ีกําหนด ดังน้ี 

คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมนอย 
คะแนนเฉลีย่ 0.00-1.49 คะแนน หมายถึงความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
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เกณฑเพ่ือตัดสินผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญวากิจกรรมมคีวามเหมาะสมหรือไม โดยใชเกณฑคาเฉลี่ยไมต่ํา
กวา 3.50 คะแนน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไมเกิน 1.00 คะแนน ถือวาเปนกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งจากการ
ตรวจพิจารณาของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน พบวา แผนท่ี 1 เรื่องแรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 แผนท่ี 2 เรื่อง การระบุ
ตําแหนงของวัตถุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 แผนท่ี 3 เรื่อง ระยะทางและการกระจัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 และแผนท่ี 4 
เรื่อง อัตราเร็วและความเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 ซึ่งท้ัง 4 แผนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 

2. แบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี จะทําการวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมโดยคํานวณหาคาสถิติ  โดยใช  คาเฉลี่ยของคะแนนและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการตรวจสอบสมมติฐาน
โดยใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) โดยนําคะแนนทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนของ
นักเรียน  

3. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ผูวิจัยถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ แลวนํามา
จัดกลุมคําตอบโดยแบงเปนเรือ่ง แรง  ระยะทาง  การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็ว อานคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณ
อยางละเอียด แลวตีความหมายคําตอบโดยเปรียบเทียบคําตอบท่ีไดกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพ่ือจําแนกคิดดังกลาว
ของนักเรียนออกเปน 4 แบบ ตามความสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 

  1. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ (Scientific Conception : SC) หมายถึง นักเรียนมี
แนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบ 
  2. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ ( Partial Scientific Conception : PC) 
หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 
  3. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน (Alternative conception : AC) หมายถึง 
นักเรียนมีแนวคดิไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในคําถามน้ันๆ 
  4. ไมมีความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร (No understanding : NU) หมายถึง นักเรียนไมตอบ
คําถามท่ีปรากฏ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการพัฒนาความเขาใจของความรู กอนและหลังการจดัการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  
(5 STEPs) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี 

 
ตาราง 1  เปรียบเทียบคะแนน เรือ่ง แรงและการเคลื่อนท่ี กอนและหลังเรียน เพ่ือวัดความเขาใจของนักเรียนท่ีเรียนรู
 ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน 

ผลคะแนน 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
คาสถิต ิ

�̅� S.D. t Sig. 

กอนเรียน 34 6.09 2.63 13.96 0.0000 
หลังเรียน 34 11.76 2.51 

 

จากตาราง 1 ผลการพัฒนาความเขาใจของความรู กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จํานวน 34 คน โดยการทดสอบดวยแบบวัดความเขาใจและความคงทนของความรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 
20 ขอ  พบวา นักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจ โดยคะแนนคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 6.09 และเมื่อจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพ่ิมข้ึน 5.49   
เมื่อวิเคราะหดวยคาสถิติ t-test dependent พบวา ผลการทดสอบความเขาใจของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับนัยสําคัญ .05 



80 
 

 

 
2. ผลการศึกษาความคงทนของความรู กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  

(5 STEPs)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  ผลการวิเคราะหความคงทนของความรู โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบเมื่อเรียนเสร็จสิ้นทันทีกับผลการ
ทดสอบหลังจากเรียนเสร็จสิ้นแลว 2 สัปดาห เปนดังน้ี  

 
ตาราง 2  ผลการศึกษาความคงทนของความรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STEPs)  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 

การทดสอบ 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
คาสถิต ิ

�̅� S.D. t Sig.  

หลังทดลองเสร็จ 34 11.58 2.58 -3.45 1.0000 
หลังจากการทดลอง 2 สัปดาห 34 10.91 2.87 

 

 จากตาราง 2 แสดงผลการศึกษาความคงทนของความรู หลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู   
5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการทดสอบดวยแบบวัดความเขาใจและ
ความคงทนของความรู จํานวน 20 ขอ โดยการทดสอบหลังจากการการจัดการเรียนรูตามแผนท้ัง 4 แผนเสร็จสิ้นและ
ทดสอบอีกครั้งเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห พบวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูไมแตกตางกันกับหลังทดลองเสร็จ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
3. ผลการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1กอนและหลัง 

จากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) 

จากการตีความหมายและเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีของนักเรียนกอนและหลัง 
การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) ผูวิจัยขอนําเสนอผลพรอมท้ังอภิปรายในคําถามท่ีใชใน
การสัมภาษณโดยจําแนกคิดทางวิทยาศาสตรดังกลาวของนักเรียนออกเปน 4 แบบ ตามความสอดคลองกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร ดังน้ี 

  1. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ (Scientific Conception : SC) หมายถึง นักเรียน 
มีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรทุกองคประกอบ 
  2. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ ( Partial Scientific Conception : PC) 
หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 
  3. ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน (Alternative conception : AC) หมายถึง 
นักเรียนมีแนวคิดไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในคําถามน้ันๆ 
  4. ไมมีความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร (No understanding : NU) หมายถึง นักเรียนไมตอบ
คําถามท่ีปรากฏ 

 
ตาราง 3 ผลการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

กลุมตัวอยาง แนวคิด 
แนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ี 

คําถามขอท่ี 1 คําถามขอท่ี 2 คําถามขอท่ี 3 คําถามขอท่ี 4 คําถามขอท่ี 5 
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แนวคิดเก่ียวกับ
แรง 

แนวคิดเก่ียวกับ 
ระยะทาง 

แนวคิดเก่ียวกับ 
การกระจดั 

แนวคิดเก่ียวกับ
อัตราเร็ว 

แนวคิดเก่ียวกับ 
ความเร็ว 

A1 

SC  
 

   
PC 

 

 
 

  
AC    

  

NU      

A2 

SC  
 

   
PC   

 

  
AC    

  

NU      

A3 

SC  
 

   
PC   

 

  
AC    

  

NU      

A4 

SC      
PC  

 

   
AC 

 

 
   

NU      

A5 

SC      
PC   

 

  
AC    

  

NU      
หมายเหตุ  
หางศร :  แสดงแนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีกอนการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STEPs)   
หัวลูกศร : แสดงแนวคิดเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีหลังการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน(5 STEPs) 

 
แนวคิดเร่ือง แรง 

คําถาม แรงสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุไดใชหรือไม 

พบวา จากเดิมท่ี A2,A3,A4 มีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรคาดเคลื่อน เพราะใหเหตุผล ความหมาย  
ไมตรงตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร คือ แรง สามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A2 ได
พัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรไมสมบูรณ เพราะ สามารถยกตัวอยางความหมายของแรงได
สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ คือ แรงน้ันสามารถเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีไดและ
เปลี่ยนรูปรางได และสามารถอธิบายไดเพ่ิมเติมวากรณีดันกลองท่ีวางกับพ้ืนแลวกลองไมเคลื่อนท่ี เพราะวาออกแรงนอย 
แตไมสามารถระบุวาแรงน้ันสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได และA3 ไดพัฒนาการใหเหตุผลท่ีเปนแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรท่ีสมบูรณวา แรงน้ันไมสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได และใหเหตุผลท่ีละเอียดมากข้ึนคือ แรงคือ กระทํา
ตอวัตถุแลวทําใหวัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม โดยสามารถเปลี่ยนอัตราเร็ว รูปราง ทิศทางการเคลื่อนท่ีได เชน  
การแตะลูกฟุตบอล 

จากเดิม A4 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน เพราะไมสามารถใหเหตุผล ความหมายและยกตัวอยางของ
แรงได ไมตรงตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร หลังจากการจัดกิจกรรมก็ยังใหเหตุผลท่ีเปนแนวคิดวิทยาศาสตรคาด
เคลื่อนเชนเดิม 
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จากเดิม A1และA5 ไมมีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพราะสามารถไมสามารถระบุความหมายของแรง
ได หลังจากการจัดกิจกรรม A1 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ีสมบูรณ เพราะ สามารถอธิบาย
ความหมายและยกตัวอยางแรง สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร คือ แรง หมายถึงการกระทําตอวัตถุแลวทําให
วัตถุเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม แตแรงน้ันไมสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได แตสามารถเปลี่ยนอัตราเร็ว ทิศทางการ
เคลื่อนท่ี เปลี่ยนรูปรางได เชน การกดดินนํ้ามัน และ A5 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรไม
สมบูรณ เพราะ สามารถยกตัวอยางความหมายของแรงได สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 
องคประกอบ คือ แรงน้ันสามารถเปลี่ยนรูปรางได แตไมสามารถบอกไดวาแรงน้ันไมสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได  

 จากคําถามโดยสรุป พบวา A1 และ A3 มีการพัฒนาแนวคิดท่ีสมบูรณ เพราะสามารถอธิบายและใหเหตุผล
เก่ียวกับแรงไดถูกตอง A2และA5 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรท่ีไมสมบูรณ เน่ืองจากระบุความหมายและตัวอยาง
ของแรงไดแตมีความสับสนวาแรงน้ันสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได และA4 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน
เพราะวาไมสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอยางไมตรงกับหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรท่ีกําหนด เพราะวามีความ
เขาใจวาแรงน้ันสามารถเปลี่ยนมวลของวัตถุได 

 
แนวคิดเร่ือง ระยะทาง 

คําถาม สุชาติว่ิงจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ไดระยะทางเทาใด 

พบวา จากเดิม A1 และA3 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบสมบูรณเพราะสามารถระบุความหมายของ
ระยะทางคํานวณระยะทางได 210 เมตร หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A1 และA3 ยังคงมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร
สมบูรณเชนเดิม เพราะสามารถระบุความหมายและการคํานวณหาระยะทางไดถูกตอง คือ 120+90 เมตร โดยวัดจาก
จุดเริ่มตนถึงจุดสุดทายตามเสนทางการเคลื่อนท่ี 

จากเดิม A2 และA4 มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณเพราะไมระบุความหมายของระยะทางได 
หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A2,A4 มีการพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรสมบูรณ เพราะสามารถ
ระบุความหมายและการคํานวณหาระยะทางไดถูกตอง คือ 120+90 เมตร โดยวัดจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทายตาม
เสนทางการเคลื่อนท่ี 

จากเดิม A5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลือ่น เพราะใหเหตุผลไมตรงตามหลกัเกณฑทางวิทยาศาสตร เพราะ
ระบุเสนของระยะกระจัด คือ 150 เมตร หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A5 มีการพัฒนาการใหเหตุผลท่ีเปนแนวคิด
วิทยาศาสตรท่ีไมสมบูรณ เพราะตอบถูกวา ระยะการเคลื่อนท่ีไดระยะทาง 210 เมตรแตไมสามารถอธิบายความหมาย
ของระยะทางได 

จากคําถามโดยสรุปพบวา A1,A2,A3,A4 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรท่ีสมบูรณ และA5 มีการพัฒนา
แนวคิดจากเดิมมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน มาเปนการพัฒนาแนวคิดท่ีไมสมบูรณ เพราะสามารถการใหเหตุผลท่ีละเอียด
ยิ่งข้ึน  

แนวคิดเร่ือง การกระจัด 

คําถาม สุชาติว่ิงจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ไดการกระจัดเทาใด 

พบวา จากเดิม A1,A4,A5 ไมมีความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพราะไมสามารถระบุความหมายและ
คํานวณหาระยะของการกระจัดได A1 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตรสมบูรณ โดยเหตุผลท่ีเปน
แนวคิดทางวิทยาศาสตรซึ่งแสดงความเขาใจเก่ียวกับความหมายของการกระจัดมากข้ึน วาการกระจัดเปนปริมาณ
เวกเตอร มีทิศทาง เมื่อวัดระยะทาตรงจากตําแหนง ก ไปตําแหนง ค วัดได 150 เมตร A4 และA5 มีการพัฒนาแนวคิด
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ดังกลาวมาเปนแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณเพราะวา สามารถหาระยะกระจัดได และสามารถอธิบายไดวาระยะ
กระจัดคือระยะท่ีวัดจากจุดเริ่มตน ถึงจุดสุดทาย โดยเปนเสนตรงตั้งฉาก 

จากเดิม A2 และ A4 มีความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน เพราะใหเหตุผลไมตรงตามหลักเกณฑ
ทางวิทยาศาสตรท่ีกําหนด หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A2 ไดพัฒนาเปนการใหเหตุผลเปนแนวคิดวิทยาศาสตรแบบ
ไมสมบูรณดังน้ี การกระจัดได 150 เมตร และสามารถอธิบายไดวาระยะกระจัดคือระยะท่ีวัดจากจุดเริ่มตน ถึงจุดสุดทาย 
และ A3 พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ เพราะใหเหตุผลอธิบายระยะกระจัดไดวา การกระจัดคือระยะทางตรงจาก
ตําแหนง ก ไป ตําแหนง ค ได 150 เมตร 

จากคําถามโดยสรุปพบวา A1 และA2 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรท่ีสมบูรณ สามารถใหเหตุผลท่ีถูกตอง
ตามหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรท่ีกําหนด และA2 ,A4,A5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณ โดยใหเหตุผลสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตรถูกตองอยางนอย 1 องคประกอบ 

 
แนวคิดเร่ือง อัตราเร็ว 

คําถาม สุชาติว่ิงจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ดวยอัตราเร็วเทาใด 

พบวา จากเดิม A1,A2,A3 ไมมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร เน่ืองจาก A1,A2,A3 ไมตอบ หลังจากการจัดกิจกรรม 
A1,A2 มีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณ โดยใหเหตุผลวา อัตราเร็วเทากับ 2 เมตรตอวินาที แตไมสมารถอธิบาย
ความหมายของอัตราเร็วได และA3 ไดพัฒนาการใหเหตุผลมาเปนแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ โดยใหเหตุผลวา 
ระยะทางท่ีวัตถุเคลื่อนท่ีไดใน หน่ึงหนวยเวลา โดยนําระยะทางท้ังหมดแลวหารดวยเวลาท้ังหมด ได 2 เมตรตอวินาที 

จากเดิม A4 และA5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะหาคาอัตราเร็วไมถูกตองและ ไมสามารถระบุ
ความหมายและคํานวณอัตราเร็วได หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A4และ A5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน 
เพราะ สับสนการคํานวณหาความเร็วกับอัตราเร็ว 

  กลาวโดยสรุป พบวา A1และ A2 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณเพราะวาใหเหตุผลสอดคลองตรง
กับแนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ และ A4 และA5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะ
สับสนระหวางอัตราเร็วกับความเร็ว 

 
แนวคิดเร่ือง ความเร็ว 

คําถาม สุชาติว่ิงจากตําแหนง ก ถึง ตําแหนง ค ดวยความเร็วเทาใด 

พบวา จากเดิมA1,A2,A3 ไมมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร เพราะA1,A2,A3 ไมตอบคําถามผูวิจัยหลังจากจัด
กิจกรรมพบวา A1 และA2 ไดพัฒนาแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดวิทยาศาสตรไมท่ีสมบูรณ เพราะไมสามารถบอก
ความหมายของความเร็วได แตสามารถคํานวณหาคาความเร็วไดถูกตอง และA3 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร
สมบูรณเพราะสามารถอธิบายความหมายของความเร็วและคํานวณหาคาความเร็วได โดยใหเหตุผลวา อัตราการ
เปลี่ยนแปลงการกระจัดในหน่ึงหนวยเวลา หาไดจากเอาระยะกระจัดหารดวยเวลา มีคาเทากับ 3.57 เมตรตอวินาที  

จากเดิม A4 และA5 มีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะหาคาความเร็วไมถูกตองและ ไมสามารถระบุ
ความหมายและคํานวณอัตราเร็วได หลังจากการจัดกิจกรรมพบวา A4 และA5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อน 
เพราะ สับสนการคํานวณหาอัตราเร็วกับความเร็ว 
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  กลาวโดยสรุป พบวา A1 และA2 มีการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณเพราะวาใหเหตุผลสอดคลองตรง
กับแนวคิดวิทยาศาสตรถูกตอง และ A4 และA5 ยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนเพราะสับสนระหวางอัตราเร็ว
กับความเร็ว 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเขาใจและความคงทนของความรู โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
เรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  
(5 STEPs) มกีารพัฒนาความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และมีความคงทนของความรู
ท่ีไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  
(5 STEPs) ชวยพัฒนาใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีในระดับ
ท่ีเพ่ิมข้ึนและมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรคลาดเคลื่อนลดลง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  
(5 STEPs) มีความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ผลดังกลาวเกิดจาก
การจัดกิจกรรมโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs)  ดังน้ี 
 STEPs 1 ข้ันระบุคําถาม โดยสังเกตจากสิ่งท่ีครูกําหนด ซึ่งผูเรียนจะมีทักษะการสังเกต ผูเรียนตั้งคําถามท่ี
สงสัย แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ฝกทักษะการคาดคะเนคําตอบ ฝกตั้งสมมุติฐาน 
 STEPs 2 ข้ันแสวงหาสารสนเทศ โดยผูเรียนไดฝกการวางแผนรวมกัน ฝกการทํางานกลุม การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงการวิเคราะหขอมูล  
 STEPs 3 ข้ันการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรู ผูเรียนนําผลการวิเคราะหขอมูลมานําเสนอเพ่ือสื่อความหมาย
และสรุปผลดวยตนเองไดอภิปรายถกเถียงกัน เกิดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง แลวครูเช่ือมโยง
สรุปความรูท่ีถูกตอง 
 STEPs 4 ข้ันการสื่อสาร ผูเรียนไดนําความรูท่ีไดไปสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน นําเสนอดวยวาจาหนาช้ันเรียน 
และการใชสื่อประกอบการสื่อสารตามความถนัดของผูเรยีน 

STEPs 5 ข้ันตอบแทนสังคม ผูเรียนไดนําเอาความรูท่ีไดมาสรางช้ินงานตามความสนใจ ไดฝกการเช่ือมโยง
ความรูท่ีไดจากการทดลองไปสูสถานการณจริงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนท่ีกําลังเรียนกอใหเกิด
ความรูและความเขาใจท่ีลึกซึ้งและยาวนานเขาใจเกิดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับการผลการ พัฒนาแนวคิ ด เ ก่ี ย ว กับ เ รื่ อ ง  แร งและการ เคลื่ อน ท่ีของ นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาป ท่ี1 
หลังจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) ท่ีพบวากระบวนการจัดการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอนน้ันสามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนและสอดคลองกับงานวิจัยของ  
นภาพร ภาเช้ือ (2557) ไดศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศและวัฏจักรของนํ้าของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) พบวา นักเรียนท่ี
เรียนดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวานักเรียนท่ีเรียนดวย กระบวนการจัดการเรียนรู 5 STEPs มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนวิธีท่ีครูใชจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวย
ตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนท่ีเรียนดวยกระบวนการน้ีจะมีแรงจูงใจในการแกปญหาสูง เช่ือมโยง
ความรูกับโลกความเปนจริง นักเรียนเปนผูเลือกวิธีการคนหาคาตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากน้ันลงมือปฏิบัติและ
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คนควาดวยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการแกปญหา สรุปขอคนพบ และสรางความรูใหม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  

 2. การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีทําใหนักเรียนมี 
ความคงทนของความรูท่ีไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู  
5 ข้ันตอน (5 STEPs) เปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองและไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลา และผูเรียนน้ันนําเอาความรูท่ีสรางดวยตนเองแลว เกิด
ความเขาใจ นําความรูไปประยุกตใชและอีกประการหน่ึง คือ การทดสอบท้ัง 2 ครั้งน้ีใชแบบวัดความเขาใจและความ
คงทนของความรูเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ชุดเดียวกันและเมื่อทดสอบหลังเรียนผานไป นักเรียนมีการศึกษาเพ่ิมเติม
และหาขอบกพรองของตน มีการทบทวนใชเทคนิคการจําโดยการฝกฝนจนทําใหคลองแคลว คนควาความรูเพ่ิมเติมจาก
เอกสาร ตํารา มีการซักถามจากครู หรือพูดคุยกับกลุมเพ่ือนดวยตนเองทําใหนํามาพัฒนาแกไขขอบกพรองของตนจึงมี
คะแนนจากการทดสอบครั้งสุดทายไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคงทนของความรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี      
หลังการเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห เฉลี่ยไมแตกตางกวาคาคะแนนการทดสอบวัดความเขาใจหลังเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
คํากลาวของ ศิริศิลป จารุภาชน (2539 : 67) ท่ีกลาวไวสรุปไดวา การท่ีทําใหผูเรียนเกิดการจําไดดีจะตองจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จัดสภาพแวดลอมในการเรียนท่ีทาทายความสามารถของผูเรียน 
และการศึกษาทบทวนสิ่งท่ีจําไดดีอยูแลวซ้ําอีกจะชวยใหความจําถาวรมากยิ่งข้ึนและถาไดทบทวนอยูเสมอแลวจะเปน
ชวงระยะเวลาท่ีความจําระยะสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวซึ่งความคงทนในการจําน้ีจะวัดหลังจากท่ีไดผาน
การเรียนรูไปแลวประมาณ 14 วัน ซึ่งสิ่งใดก็ตามถาอยูในระยะความจําระยะสั้นเปนเวลานานสิ่งน้ันยิ่งมีโอกาสมากท่ีจะ
ฝงตัวในระบบความจําระยะยาวได ถาเราจําสิ่งใดไวในระบบความจําระยะยาวสิ่งน้ันก็จะติดอยูกับความจําตลอดไป  

3. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน  
(5 STEPs) ชวยใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีเพ่ิมข้ึนใน 
ทุกเรื่อง เน่ืองการสอนดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอนน้ันมีการกระตุนดวยคําถาม จนเกิดขอสงสัย เกิดความคิด ทํา
ใหนักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู มีการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล คาดคะเนคําตอบ และใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวย
ตนเอง ผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ สรางความรูดวยตนเองโดย มีครูผูสอนเปนผูเช่ือมโยงความรูท่ีถูกตองทําให
นักเรียนสามารถอธิบายได สงผลใหผูเรียนเกิดความรูและความเขาใจในแนวคิดวิทยาศาสตร เก่ียวกับแรงและการ
เคลื่อนท่ีเปนอยางดี นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 5 ข้ันตอน (5 STEPs)เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไดตรวจสอบแนวคิดวาเปนแนวคิดท่ีถูกตองไมมีความคลาดเคลื่อน 

เมื่อผูเรียนไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน ผูเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรถูกตองมาก
ท่ีสุดคือ แนวคิดเก่ียวกับเรื่องระยะทาง รองลงมาคือเรื่อง แรงและการกระจัด  ตามลําดับเพราะวาเน้ือหาเรื่องน้ีเปน
เน้ือหาท่ีเขาใจไดงาย และเรื่องท่ีนักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรถูกตองนอยท่ีสุดคือ เรื่อง อัตราเร็ว และความเร็ว 
เน่ืองจากเน้ือหาในสวนน้ีเปนเน้ือหาท่ีคอนขางเขาใจยากไมสามารถเขาใจไดทันที ตองไดรับการฝกฝนเพราะมีการ
คํานวณ 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลจากการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน
การทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) 
กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา เปนตน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 5 ข้ันตอน (5 STEPs) เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติ ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย  เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
จํานวน 420 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัด
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนและครูผูสอนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (SEM) และการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับ (MSEM)  ผลการวิจัย  พบวา โมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 𝜒2 = 47.195 , df = 39  p-value = 0.172, CFI= 0.995, TLI 

= 0.993, RMSEA= 0.012, SRMRW= 0.033, SRMRB = 0.043 และคา  𝜒2/df = 1.210 พบวาคานํ้าหนัก
องคประกอบตัวแปรสังเกตไดมีคาเปนบวกท้ังในระดับนักเรียนและระดับหองเรียนโดยมีคาตั้งแต 0.302 ถึง 0.922  และ
โมเดลโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  𝜒2 = 688.918, df= 346, p-value= 0.000,  CFI= 0.961, TLI = 0.956, 

RMSEA = 0.027, SRMRW  = 0.029, SRMRB = 0.169 และคา 𝜒2/df = 1.990  โดยตัวแปรระดับนักเรียนท่ีมี
อิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ เจคติตอวิทยาศาสตร โดยมีคา
อิทธิพลเทากับ 0.454  สวนตัวแปรระดับหองเรียนท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.01 คือ เจตคติตอวิทยาศาสตรโดยขนาดอิทธิพลมีคาเทากับ 0.624 และบรรยากาศในช้ันเรียน 0.506  
ท้ังน้ีชุดของตัวแปรทํานายระดับนักเรียนและระดับหองเรียนสามารถอธิบายความแปรปรวนในทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในระดับนักเรียนได  รอยละ 23.4 และในระดับหองเรียนได 76.6 ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,โมเดลสมการโครงสรางพหุระดบั 
 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were to study multilevel confirmatory analysis science 
process skills and validate the process the process multilevel structural equation model of factors 
influencing to basic science process skills of the Students in the Ninth Grade under the Phitsanulok 
Primary Educational Service Area Office 1. The sample in this study consisted of 420, The student in 
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the Ninth Grade and 40 teachers under the Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1. 
The instrument was a questionnaire for student and teacher and science process skills test. The 
collected data were analyzed using descriptive statistics, confirmatory factor analysis (CFA), 
multilevel confirmatory factor analysis (MCFA), structural equation model analysis (SEM) and 
multilevel structural equation modeling (MSEM). The results of research showed that the multilevel 
confirmatory factor analysis (MCFA) of Science process skills fit quite well with the empirical set 
χ^2= 47.195, df = 39, P-value = 0.172, CFI = 0.955, TLI = 0.933, RMSEA = 0.012, SRMRW= 0.033, 
SRMRB = 0.043 และคา χ^2 /df = 1.210 The weight of the observation variable was positive both in 
the student and classroom levels, ranging from 0.302 to 0.922. and the structural equating model of 
multilevel factor influencing science process skills of  the Students in the Ninth Grade was 
harmonious congruence with the empirical data by considering from the statistic used for checking 
the validity of the model: set χ^2 = 688.918 ,df = 346, P-value = 0.000 ,CFI = 0.961 , TLI = 0.956 , 
RMSEA = 0.027 , SRMRW= 0.029 , SRMRB = 0.169 and χ^2 /df = 1.990   statistical analysis showed 
further that, the Student level variable influencing to basic science process skills of significance 
included: Attitude toward science  0.454 respectively. Where for the classroom level variables, 
attitude toward science of 0.624, atmosphere in the classroom 0.506 of the significance to basic 
science process skills. The predictor variables at the student and classroom level accounted for the 
variance of basic science process skills of about 23.4 % and 76.6 % respectively. 
 
Keyword : scientific process skills. The Structural Equation Model in the Multilevel 

 
บทนํา 

 “การรูวิทยาศาสตร” (Scientific Literacy) เปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรใหกับ
พลเมืองของตนเองโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวา “ทุกคนตองไดรับการ
พัฒนาใหรูวิทยาศาสตร” เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรจําเปนตองจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีนําพา
พลเมืองของตนเองสูการบรรลุเปาหมายดังกลาวคือจะตองจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเนนการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาท่ีหลากหลายใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มีการ
ทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับช้ัน (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา,2551)การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรจึงเนนกระบวนการท่ีนักเรยีนไดเรยีนรูดวยการ
ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาคนควาอยางมีระบบ มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังกิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การสํารวจ 
การตรวจสอบ การทดลองในหองปฏิบัติการ การทําโครงงานวิทยาศาสตร การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดข้ึนระหวางการ
มีสวนรวมกับการทํากิจกรรมเหลาน้ันโดยตรง นักเรียนจึงจะมีความสามารถในการเรียนรู วิทยาศาสตรไดดี มี
ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง กระบวนการคิดดังกลาวจะ
ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสมตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมท้ังสามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบวาผลการทดสอบมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศและมีคาเฉลี่ยท่ีคอนขางต่ํา 
และจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีผลสัมฤทธ์ิคอนขางต่ําแสดงใหเห็นวานักเรียนยังไมสามารถเรียนรูวิทยาศาสตรไดตาม
เปาหมายของหลักสูตร         
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สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ,2551 กลาวถึง ความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรวา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะท่ีใชอธิบายลักษณะท่ัวไปของการคิดอยางมีเหตุผลซึ่งทําใหผูเรียนเรียนรูและ
เขาใจในเน้ือหาวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงระหวางประสบการณใหมและประสบการณเดิมท่ีมีอยู 
ทักษะเหลาน้ีชวยใหผูเรียนสามารถขยายแนวคิดจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได (small idea) และเช่ือมโยงขอมูลเหลาน้ี
เพ่ืออธิบายโดยภาพรวม (big idea) ของปรากฏการณใดๆ ไดอยางมีเหตุผล นอกจากน้ียังทดสอบแนวคิดภาพรวมท่ี
ผูเรียนสรางข้ึนดวยวิธีการตางๆดวย  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนทักษะทางสติปญญาท่ีนักวิทยาศาสตรนํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหาใชในการศึกษาคนควาและสืบเสาะหาความรูและแกปญหาตางๆ  (วรรณิพา      
รอดแรงคาและพิมพันธ เตชะคุปต, 2532) มีปจจัยหลายประการท่ีสงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน 
เจตคติทางวิทยาศาสตร (นันทยา  ใจตรง,2548  ; บุปผา  จุลพันธ,2550  ; มณีวรรณ  พันธนิล, 2553  ; พีระพร    
แกวแดง. 2554) พฤติกรรมการสอนของครู (บุปผา  จุลพันธ, 2550) ความถนัดทางการเรียน เจคติตอวิทยาศาสตร 
ความตั้งใจเรียน ความรูพ้ืนฐานเดิม และพฤติกรรมการสอนของครู (มณีวรรณ  พันธนิล, 2553) และบรรยากาศในช้ัน
เรียนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jack,2011 ท่ีพบวาตัวแปรนักเรียนและโรงเรียนท่ีมีผลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวิทยาศาสตร  
 ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาวเปนตัวแปรตางระดับกัน แตจากการศึกษาน้ัน
มิไดคํานึงถึงระดับของตัวแปรท้ังท่ีตัวแปรเหลาน้ันเปนขอมูลพหุระดับ (Multilevel) คือมีท้ังขอมูลระดับนักเรียน 
(Individual Level) เชน ความรูพ้ืนฐานเดิม ความถนัดทางการเรียน และขอมูลระดับกลุม (Group Level) เชน 
บรรยากาศในหองเรียน พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูเปนตน การวิจัยทางการศึกษาท่ีผานมาแสดงใหเห็นวามีปจจัย
หลายประการดวยกันท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยการศึกษาสวนใหญอยูในรูปของการศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปรในระดับเดียวกันถือวาละเลยโครงสรางในระดับขอมูลทําใหเกิดความผิดพลาดระหวางการสรุป
ผลตางระดับ เน่ืองจากมีการผิดพลาดในการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของการทํานายและความคลาดเคลื่อนของการทํานาย
มีคาความแปรปรวนสูงและไมคงท่ี นอกจากน้ันตัวแปรทางการศึกษาท้ังในระดับเดียวกันและตางระดับ ยอมมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกันตลอดเวลา  การนําขอมูลมาวิเคราะหระดับเดียว โดยละเลยหนวยของการวิเคราะหตางระดับน้ันทําใหละเลย
การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรตางระดับกันอีกดวย ยิ่งไปกวาน้ันการรวมกลุมของนักเรียนเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ไมสามารถจัดรวมกลุมกับการสุมแบบแรนดอม (Random) ได นักเรียนในแตละกลุมยอมมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติ 
การวิเคราะหขอมูลระดับเดียวจึงเปนการขัดกับธรรมชาติทีแทจริงของความแตกตางระหวางกลุม (Raudenbushและ
Bryk,1986 , ศิริชัย กาญจนวาสี.,2550)  ปญหาของการวิเคราะหระดับเดียวแกไขไดโดยใชแนวทางการวิเคราะหแบบ
หลายระดับท่ีเรียกวาพหุระดับ (Multilevel Analysis) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการทางสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ีมีตัวแปรอิสระ
หลายตัวแปรและตัวแปรอิสระเหลาน้ันสารมารถจัดเปนระดับไดอยางนอย2 ระดับข้ึนไป โดยตัวแปรระดับเดียวกันตางมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันและไดผลรวมกันกับตัวแปรระดับอ่ืนๆ (สําเริง บุญเรืองรัตน.,2540) ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาวามีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3          
ซึ่งการศึกษาน้ีแบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย ตัวแปรระดับนักเรียนองนักเรียนไดแก ซึ่งเปนตัวแปรเก่ียวกับคุณลักษณะ 
และตัวแปรระดับหองเรียน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เจตคติตอวิทยาศาสตร และศึกษาตัวแปรระดับหองเรียนไดแก 
พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศในช้ันเรียนซึ่งเปนตัวแปรระดับท่ี 2 ผูวิจัยจึงไดคํานึงถึงรายละเอียดของขอมูลแตละ
ระดับแลวนํามาวิเคราะหเพ่ือใหไดผลท่ีถูกตองแมนยํามากข้ึน โดยใชวิธีการวิเคราะหพหุระดับ (Multilevel Analysis) 
เพราะขอมูลเปนขอมูลตางระดับกันการวิเคราะหพหุระดับจะทําใหสอดคลองกับธรรมชาติและโครงสรางของขอมูลทาง
การศึกษาและผลการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุดและในการวิเคราะหขอมูลประโยชนท่ีไดในครั้งน้ีอาจทําใหไดขอมูล
สารสนเทศสําหรับผูบริการ ครูผูสอนวิทยาศาสตรและหนวยงานท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
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1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  
 2. เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 
 
ขอบเขตการวิจัย 
            ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 คน จํานวน 912 คน และ 40 คน ตามลําดับ และกลุม
ตัวอยาง ไดแก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  จํานวน 420 คน และครูผูสอนจํานวน 40 คน ไดจากการคํานวณกลุมตัวอยาง
จากจํานวนพารามิเตอรในโมเดลสมการเต็มรูป (Full Model) (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2555 )  

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1. ตัวแปรตน  
              1.1 ระดับนักเรียน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  เจตคติตอวิทยาศาสตร 
    1.2 ระดับหองเรียน ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในช้ันเรียน 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 

ระดบัหอ้งเรยีน 

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครกูบันกัเรยีน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน 

 

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

 

ความสามารถดา้นเนื้อหา 

 
เทคนิคในการสอน 

 สื่อการเรยีนการสอน 

 การวดัประเมนิผล 

 

บรรยากาศในชัน้เรยีน 

 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

 

เจตคตต่ิอ

วทิยาศาสตร ์

 

พฤตกิรรมการสอน

ของคร ู

 

ทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร ์

 

ความกระตอืรอืรน้ 

 
ความรบัผดิชอบ 

 
ความคาดหวงั 

 

สตปัิญญา 

 ความรูส้กึ 

 พฤตกิรรม 

 
การสงัเกต 

 

การวดั 

 

การคํานวณ 

 

การจาํแนก 

 

ความสมัพนัธ์

ระหว่างสเปส 

 

การจดักระทํา

ขอ้มูล 

 

การลง

ความเหน็ 

 

การพยากรณ์ 

 

Z 

Z 
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โมเดลการวัดโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยที่มีอิทธพิลตอทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 1 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จํานวน  912 คนและ 40 คน ตามลําดับ  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 จํานวน 420 คนและ 40 คนตามลําดับ โดยกําหนดขยาดกลุมตัวอยางกลุมตัวอยางจากจํานวนพารามิเตอรใน
โมเดลสมการเต็มรูป (Full Model)  (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2555 : 12)  
 2. สรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบวัดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.27 ถึง 0.75 คาความเช่ือมั่นเทากับ 
0.959  แบบวัดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับครู มีคาอํานาจจําแนกรายขอ 0.42 ถึง 
0.69     คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.936 และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีคา ความยาก (p) 
ตั้งแต 0.22 – 0.74 คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต 0.37 – 0.82 คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.972 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการสงและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน 780 ฉบับ คิดเปน รอยละ 88.63 

4. การวิเคราะหขอมูล 

z 

z 

การสงัเกต การวดั การคํานวณ การจําแนก

ประเภท 

 

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งสเปส 

การจดักระทํา

ขอ้มลู 

การลง

ความเหน็ 

การพยากรณ์ 

ความกระตอืรอืรน้ 

ความรบัผดิชอบ 

ความคาดหวงั 

ดา้นสตปัิญญา ดา้นความรูส้กึ ดา้นพฤตกิรรม 

ทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

 

เจตคตต่ิอ

วทิยาศาสตร ์

 

ระดบันกัเรียน 
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  ผูวิจัยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย สถิติเบ้ืองตน ไดแก คาเฉลี่ย (�̅�) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ําสุด (Min) และวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบจุดมุงหมายของการวิจัย 
ประกอบดวย ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิระหวางตัวแปรสังเกตได วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับและ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 
ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ พบวา พบวาโมเดลการวัดพหุระดับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีความตรงเชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถวัดไดท้ังระดับนักเรียน
และระดับหองเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 โมเดลการวัดพหรุะดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

χ2 = 47.195 , df = 39  p-value = 0.172,CFI= 0.995, TLI = 0.993, RMSEA= 0.012, SRMRW= 0.033, 

SRMRB = 0.043 และคา  χ2/df = 1.210 
และตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาสหสัมพันธภายในช้ัน(ICC) มากกวา 0.05 แสดงวาตัวแปรสังเกตไดภายใน

โครงสรางมีความแปรปรวนท้ังในระดับนักเรียนและระดับหองเรียน จึงเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการวิเคราะหพหุระดับ 
 2. ผลการวิเคราะหพบวาโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความตรง
เชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถแสดงความสัมพันธไดท้ังในระดับนักเรียนและ
ระดับหองเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว  
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ภาพท่ี 2 โมเดลการวัดพหรุะดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 χ2=  688.671  df =347   χ2/df = 1.984   p-value = 0.000  CFI = 0.961  TLI = 0.956  RMSEA = 
0.02      SRMRW= 0.029   SRMRB= 0.169   
 จากการวิจัยพบวาตัวแปรระดับนักเรียนท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ไดแก เจคตติอวิทยาศาสตร โดยอิทธิพลมีคาเทากับ  0.454 สวนตัวแปรระดับหองเรียนท่ีมีอิทธิพล
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ เจตคตติอวิทยาศาสตรโดยขนาด
อิทธิพลมีคาเทากับ 0.624 และบรรยากาศในช้ันเรียน 0.506 ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับทักษะกระบวนกรทางวิทยาศาสตร พบวา โมเดลมีความ
ตรงเชิงโครงสรางหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและสามารถวัดไดท้ังระดับนักเรียนและระดับหองเรียน ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไวโดยพิจารณาจากคาไดแก  ไดแก χ2 = 688.918, df= 346, p-value= 0.000,  

CFI= 0.961, TLI = 0.956, RMSEA= 0.027, SRMRW= 0.029, SRMRB = 0.169 และคา χ2/df = 1.990   
 ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาสหสัมพันธภายใน (ICC) มากกวา 0.05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ 
ดังตอไปน้ี  
  1.1 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใชทฤษฏีของนักการศึกษาหลายทานในการสราง
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงแตละตัวแปรตามตาราง 5 โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจากผลการวิจัยของนักวิจัยหลายทาน  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
อยางรอบคอบ โมเดลท่ีไดจึงมีความตรงหรือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
  1.2  ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยไดออกเก็บขอมูลดวยตนเองบาง
บางสวน จึงมีโอกาสไดอธิบายความสําคัญของขอมูลท่ีจะไดมาตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกลุมตัวอยาง
และครูผูสอนใหเขาใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีจึงไดขอมูลท่ีท่ีคอนขางสมบูรณเปนอยางมาก 
  1.3  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางการวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหพหุระดับของนักวิชาการศึกษา ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางมากเพียงพอกับเกณฑท่ียอมรับไดของ
จํานวนหนวยท่ีเก็บขอมูลมาใชในการวิเคราะหพหุระดับ 
  1.4 ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยระดับนักเรียนและระดับหองเรียนท่ีสัมพันธกันและมีอิทธิพลตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุ
ระดับ ซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนมีโครงสรางท่ีเปนระดับลดลั่น คือ ระดับนักเรียนและระดับหองเรียน  ซึ่งเปนวิธีการท่ีจะชวย
ลดความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน และยังศึกษาปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรท่ียูตางระดับกัน ความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะหพหุระดับจึงมีคาลดลง (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2550 : 88) 
 2. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับนักเรียนพบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและเจตคติตอวิทยาศาสตร มีอิทธิพลทางตรง
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 อํานาจการพยากรณตัวแปร
ทํานายไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และเจตคติตอวิทยาศาสตร รวมกันทํานายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดรอย
ละ  23.4 แยกอภิปรายรายปจจัยไดดังน้ี 
  2.1 แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมผานเจตคติตอวิทยาศาสตรสงผลตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร อยางมีนัยสําคัญทีระดับ .01  จากผลการวิจัยแสดงวา ผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงก็
จะทําใหมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรสูงและจะทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงตามไปดวย 
เน่ืองจากเมื่อผูเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูง ผูเรียนจะมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในตนเอง และก็จะมีความ
คาดหวังตอสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง จึงทําใหนักเรียนนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิพยายามท่ี
จะทําใหดีท่ีสุด เมื่อนักเรียนตั้งใจทําในสิ่งท่ีดีท่ีสุดก็จะสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงตามไป
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ดวย ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับทฤษฎีของ แอทคินสัน  (อางถึงใน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2546 : 231-232 ) 
อธิบายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิวา ในสถานการณหน่ึงผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิจะมีความพยายามท่ีจะทํางานน้ันใหสําเร็จ
โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานถาผลงานสูงกวาหรือเทาเกณฑมาตรฐานก็ถือวาประสบผลสําเร็จตามความคิดของเขา  
สอดคลองกับงานวิจัยของ มณีวรรณ  พันธนิล (2553 : 116) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางออมตอ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและ
อิทธิพลทางออมผานทางเจตคติตอวิทยาศาสตร และความตั้งใจเรียน ท้ังน้ีเพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิเปนความตองการ
ของบุคคลท่ีจะทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว และทําใหไดดีกวาบุคคลอ่ืน ดังน้ันนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิสูงจะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการเรียน มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร และจะสงผลใหมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุมาลี   จันทรหัวโทน  (2558 : 122) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีอิทธิพล
ทางออมตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสูงก็จะทําใหมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและทําใหมี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานสูงตามไปดวย 
  2.2 เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยสงผลในทางบวกยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวานักเรียนท่ีมีเจตคติสูงจะ
สงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงไปดวย สอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน วา
เมื่อนักเรียนมี เจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรสูงจะสงผลใหผูเรียนเกิดความพอใจ ทําใหเกิดอารมณรวมในการเรียน และจะ
ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ จึงทําใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ  
มณีวรรณ พันธุนิล (2553 : 113) เจตคติตอวิทยาศาสตร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดย
อิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และมีอิทธิพลทางออมผานทางความตั้งใจเรียน 
ดังน้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนครูผูสอนควรตระหนักถึง
ความสําคัญของการสงเสริมและปลูกฝงเจตคติตอวิทยาศาสตรแกผูเรียนเพราะเจตคติตอวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียน
เกิดการแสวงหาความรูอยางไมมีท่ีสิ้นสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี  จันทรหัวโทน (2558 : 112) เจตคติตอ
วิทยาศาสตร เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีท่ี ระดับ .01 แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีมีเจตคติตอ
วิทยาศาสตรสูงจะสงผลใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานสูงตามไปดวย ดังน้ันในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรจึงควรใหความสําคัญของการสงเสริมและปลูกฝงเจตคติตอวิทยาศาสตร
ใหกับผูเรียนเพราะวาเจตคติตอวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูอยางไมมีท่ี
สิ้นสุด 
 3. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ระดับหองเรียนผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสอนของครู และบรรยากาศในช้ันเรียนรวมกันทํานายทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไดรอยละ 66.6 แยกอภิปราย รายปจจัยไดดังน้ี 
  3.1 พฤติกรรมการสอนของครู เปนปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเปนอิทธิพลทางออมท่ีสงผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและเจตคติตอวิทยาศาสตร แสดงให
เห็นวา ความสามารถดานเน้ือหา  การใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย การเลือกใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  มณีวรรณ พันธนิล (2553 : 116) ท่ีพบวาพฤติกรรมการสอนของครู 
เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา โดยอิทธิพลทางตรงสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และมีอิทธิพลทางออมผานทางความรูพ้ืนฐานเดิม แรงจูงใจสัมฤทธ์ิ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร และความตั้งใจเรียนและยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี  จันทรหัวโทน  (2558 : 123) พบวา พฤติกรรมการสอนของครู เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ทางออมผานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิและเจตคติตอวิทยาศาสตรท่ีสงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งช้ีใหเห็นวา ครูผูสอนจะตองใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใชหลักจิตวิทยา
ท่ีเหมาะสมในการสอนในหองเรียนใชหลักการวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและยังสอดคลองกับ
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งานวิจัยของลัดดาพร  จุปะมะตัง (2554 : 263) พบวาตัวบงช้ีดานพฤติกรรมการสอนของครู ซึ่งไดแก ครูเปดโอกาสให
นักเรียนไดซักถาม ครูมีการเตรียมสื่อและอุปกรณลวงหนา ผูปกครองจะพูดใหกําลังใจแมวานักเรียนจะสอบไดคะแนน
ลดลง ครูมีการสาธิตการใชสื่อ วัสดุอุปกรณในการทดลอง ครูมีการใหนักเรียนกิจกรรมกลุม ครูอธิบายข้ันตอนการ
ทํางานอยางละเอียดในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเมื่อนักเรียนปฏิบัติผิดหรือเขาใจผิด ครูไดชวยใหเห็น
แนวทางวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอง คานํ้าหนักองคประกอบสูงสุดคือผูปกครองพูดใหกําลังใจแมวานักเรียนจะสอบไดคะแนน
ลดลงเปนการสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3.2  บรรยากาศในช้ันเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  แสดงวา หองเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีดี คือ ช้ันเรียนท่ีครูเอาใจใส ใหความรัก ความหวงใย คอยดูแล
ใหคําปรึกษา นักเรียนมีความหวงใยซึ่งกันและกัน มีการยอมรับและทํากิจกรรมตางๆรวมกัน และครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมผูเรียนอยางหลากหลายจะสงผลใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดีตามไปดวย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี  จันทรหัวโทน (2558 : 124)  พบวา บรรยากาศในช้ันเรียน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากผลการวิจัยแสดงให
เห็นวาบรรยากาศในช้ันเรียนมีอิทธิพลทางตรงและสงผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอยูในระดับดีซึ่ง
หมายความวา หองเรียนท่ีมีบรรยากาศดีก็จะสงผลทําใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ข้ันพ้ืนฐานดีตามไปดวย กลาวคือ หองเรียนท่ีมีการจัดเก็บของเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาดมีจํานวนโตะ เกาอ้ี 
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีพ้ืนท่ีบริเวณมากพอในการท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน มีแสงสวาง 
ไมมีเสียงดังหรือกลิ่นเหม็นมารบกวน ยอมเปนสื่อนําใหนักเรียนมีความตองการเขาไปเรียนในหองเรียนน้ีมากข้ึน และ
เมื่อเขาหองแลวไดพบครูท่ีใหความสนิทสนมคุนเคย มีความเปนกัลยาณมิตร คอยดูแล อบรมใหผูเรียนมีวินัยในตนเอง 
ชวยกระตุนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เกิดการอยากเรียนรู อันจะสงผลใหนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานสูงตามไปดวยเชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการวางแผนนโยบายในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนให้นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นโดยผูบริหารควร

สงเสริมใหครูไดสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิใหกับนักเรียนและสรางเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  สงเสริมใหครูผูสอนไดพัฒนา
ตนเองในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2. ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนโดยนํา 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน
พบวา ตัวแปรหองเรียนท่ีมีคานํ้าหนักมากท่ีสุด คือบรรยากาศในช้ันเรียน  ดังน้ันในระดับนักเรียนครูผูสอนควรจัด
บรรยากาศในช้ันเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ใหไดทําเปนคิดเปน ปลูกฝง
คุณธรรมในการทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหสูงข้ึน 

 3. นักเรียนควรฝกการเรียนรูดวยตนเองควรฝกตนเองใหเปนผูกระตอืรือรนมุงมั่นสูความสําเร็จ หมั่น
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือจะไดมีการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. จากผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน ยังมีตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน เชน ความถนัด
ทางการเรียน ความรูพ้ืนฐานเดิม  ความตั้งใจเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู จึงควรมีการศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
ตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในดานอ่ืนๆเพ่ิม  

2. จากผลการวิจัยพบวา โมเดลสมการโครงสรางพหุระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการ 
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ทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน พบวาตัวแปรระดับนักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรท่ีสงผลทางตรงตอทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร อาจมีตัวแปรอ่ืนท่ียังไมไดศึกษาท่ีมีผลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเชน คุณภาพการสอน 
การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง ความรูพ้ืนฐานเดิม จึงควรนํามาศึกษาในครั้งตอไป 

3. การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานในระดับหองเรียน 
เปนการศึกษาเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะหอาจใหขอมูลอาจจะไมคอยชัดเจน ผูวิจัยอาจเก็บ
ขอมูลเพ่ิมเติมจากครูผูสอน หรือจากผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตรงกับสภาพเปนจริงของหองเรียน 
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     บทคัดยอ      
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ           
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 21 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา                     
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเคลื่อนท่ี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คารอยละ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และใชสถิติ  t – test สําหรับ
ทดสอบสมมติฐาน         
 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.45 / 81.90 นักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน        
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก                               
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร การเคลื่อนท่ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 
Abstract 

 The purposes of research were  (1) to create and find out efficiency validation of 
computer-assisted instructional program on the topic “movement” that to achieve 80/80 
efficiency standard (2) to compare the Science learning achievement between before and after 
using computer-assisted instructional program on the topic “movement” and (3) to find out the 
satisfaction towards computer-assisted instructional program of 7th grade students. The sample 
was selected from twenty-one 7th  students of the 2nd semester 2017 in Thongsaenkhanwittaya 
school at Thongsaenkhan district, Uttaradit province, obtained by purposive sampling.                  
The research instruments were computer-assisted instructional program on the topic 
“movement” and satisfaction questionnaire. The data were analyzed by using mean, standard 
deviation, percentage, 80/80 efficiency indices and t-test.    
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 The results revealed that computer-assisted instructional program on the topic 
“movement” had effectiveness at 81.45/81.90. The Science learning achievement after learning 
with the computer-assisted instructional program was higher than before learning with statistically 
significant at the .01 level and the students’ satisfaction towards computer-assisted instructional 
program had the high level. 
                      
Keywords : science learning achievement,  movement,  computer assisted instructiona 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 วิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาท่ีมีความสําคัญมาก ไดเนนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีการวิเคราะห 
การเช่ือมโยงและเนนทักษะกระบวนการตางๆ รวมไปถึงวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลายโดยใหผูเรียนเปนผูแกปญหา 
โดยการคนพบดวยตนเองทุกข้ันตอนและทุกกิจกรรม เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ จะทําใหผูเรียนน้ันเกิด                 
องคความรูดวยตนเอง และท่ีสําคัญของการจัดการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับชวงอายุ และระดับช้ันเพ่ือให
จัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน ในปจจุบันเปนโลกแหงยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชอยางกวางขวาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึงเขามามบีทบาทสําคัญ
ในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งข้ึน สําหรับทางดานการศึกษาน้ันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญ  
ท้ังการนํามาใชกับการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียน           
การสอนน้ันผูเรียนจะเปนผูดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง  ทางกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนการจัดกิจกรรมในหลาย
รูปแบบ ครูผูสอนจึงตองมีการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนใหความสําคัญกับผูเรียนมากข้ึน  
 เมื่อพิจารณาเน้ือหาเรื่องการเคลื่อนท่ีและตําแหนงของวัตถุ วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา
ผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในหัวขอเรื่องดังกลาวน้ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรวัฒน  
จวนทองรักษ (2546: 2) ไดทําการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาฟสิกส เพ่ือแกไขมโนมติท่ีคลาดเคลื่อน 
เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี พบวาหัวขอการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบตางๆ เปนหัวขอการเรียนท่ีนักเรียนสวน
ใหญทําคะแนนไดนอย เพราะปญหาท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือผูเรียนมีมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนในเรื่องเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี
แบบตางๆ อีกท้ังเน้ือหาดังกลาวมีลักษณะเปนนามธรรม ผูเรียนไมสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจน ตองอาศัย              
การจินตนาการและการทําความเขาใจเปนอยางยิ่ง ทําใหผูเรียนมองวาเน้ือหาดังกลาวเปนเรื่องยากแกการเรียนรู
และทําความเขาใจ จึงสงผลตอการสรางความคิดรวบยอด ประกอบกับครูผูสอนไมมีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
รวมถึงผลการทดลองในหองเรียนท่ีมีลักษณะไมเอ้ืออํานวย ท้ังยังขาดสื่อ  การสอนท่ีทันสมัย นาสนใจชวนติดตาม 
และเวลาท่ีใชในหองเรียนท่ีมีจํากัด ดังน้ันท้ังนักการศึกษาและนักวิชาการตางมีความตองการท่ีจะนําคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใชในวัดผลทางการศึกษาและจัดการเรียนการสอนใหกาวหนาและเกิดประโยชนกับผูเรียนอยางสูงสุด            
จึงพยายามคนหาแนวการสอนหรือนวัตกรรม  การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ท้ังยังเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรูความเขาใจของผูเรียน และความสนใจของผูเรียนแตละคน เพ่ือใหผูเรียน
สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนเพียงผูคอยแนะนําและช้ีแนะชวยเหลือน้ัน ยังสอดคลองกับ
หลักการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู (Instruction without teacher)  โดยแนวคิดน้ีไดมุงไปท่ีตัวผูเรียน
รายบุคคล และการจัดการเรียนการสอนไดเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีตางๆ 
(ทิศนา แขมมณี, 2548: 149) และเน่ืองมาจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วน่ีเองจึงมีการนําสื่อ การสอนเขามาใช       
 อาจนับไดวาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนท่ีมีบทบาทอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอน เน่ืองจากเปนสื่อกลางท่ีชวยใหเกิดการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ           
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนตรงกับความตองการของครูผูสอน (กิดานันท มลิทอง, 2548: 101) ซึ่ง
สื่อการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมกันเปนอยางมากคือคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
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โดยการนําเสนอเน้ือหาเปนสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) ประกอบดวย ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และคําบรรยาย ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง ในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน      
 จากปญหาและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง การเคลื่อนท่ี โดยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน เพ่ือใหเปนผูชวยครูแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียน
เกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองลึกซึ้งตอการศึกษา ในเน้ือหาดังกลาว และเพ่ือใชเปนสื่อทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ี
สามารถตอบสนองตอความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร                          
เรื่อง การเคลื่อนท่ี ท่ีสรางข้ึนตามเกณฑมาตรฐาน 80/80      
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหวางกอนเรียนกับหลงัเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน           
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน         
ท่ีสรางข้ึน 
 
สมมติฐานการวิจัย  

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ          
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80        
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน      

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                               
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร         
     ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 3 หอง   มนัีกเรียนท้ังหมด 103 คน 
 2. กลุมตัวอยาง         
    กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 21 คน ภาคเรยีนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)         
 3. เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง               
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1               
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การเคลื่อนท่ี                                                     
ซึ่งไดแบงเน้ือหาออกเปน 4 หัวขอยอย ดังน้ี           
  3.1 การบอกตําแหนงของวัตถุ      
      3.2 การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ      
  3.3 ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร     
  3.4 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ      
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     ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการศึกษา   4 ช่ัวโมง                    
โดยไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน       
 4. ตัวแปรท่ีศึกษา            
  4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก       
       4.1.1การไดรับการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง การ
เคลื่อนท่ี  4.2 ตวัแปรตาม ไดแก       
       4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ี ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน        4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย         
 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1                   
โดยการจัดการเรยีนรูดวยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเคลื่อนท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
            ประชากร              
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2   ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 3 หอง   มนัีกเรียนท้ังหมด 103 คน 
  
           กลุมตัวอยาง          

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 21 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล       
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย     
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบงเน้ือหาออกเปน 4 หัวขอยอย ดังน้ี  
   1) การบอกตําแหนงของวัตถุ      
       2) การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ     
   3) ปริมาณเวกเตอรและปริมาณสเกลาร     

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

การไดรับการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร 

เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน               

เรื่อง การเคลือ่นท่ี                                   

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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   4) อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ     
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี เปนแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ใชสําหรับทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน   
  3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่ง
ผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษาจากการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) (ลวน สายยศ และ
อังคณา              สายยศ, 2538:183 - 186) จํานวน 15 ขอ 
                          
วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล      
 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานการปรับปรุงแกไขและนําไปทดลอง
ใชในการเรียนการสอน เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 
 1. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีแกไขเรียบรอยแลวไปดําเนินการทดลองกับ  กลุมตัวอยาง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา            
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 21 คน  โดยดําเนินการดังน้ี    
  1.1 ใหคําแนะนําในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนการทดลอง 
โดยใชเวลาใหคําแนะนําและใหทดลองใชคอมพิวเตอร 30 นาที     
  1.2 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี จํานวน 10 ขอ ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว และตรวจสอบ
ใหคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบไว เพ่ือทําการวิเคราะหตอไป     
  1.3 ดําเนินการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร   เรื่อง การเคลื่อนท่ี 
โดยใชเวลาสอน 4 ช่ัวโมง ตามเน้ือหา ดังตาราง 1     
 
ตาราง 1 เนื้อหาท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง การเคลื่อนท่ี โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

                          เร่ือง                                              จํานวนชั่วโมง 

1. การบอกตําแหนงของวัตถุ 

2. การเปลีย่นตําแหนงของวัตถุ 

3. ปริมาณเวกเตอรและปรมิาณสเกลาร 

4. อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ 

                       1  ช่ัวโมง 
                       1  ช่ัวโมง 
                       1  ช่ัวโมง 
                       1  ช่ัวโมง 

                          รวม                     4 ชั่วโมง 

  1.4 ทดสอบหลังเรียน (Post -test) เมื่อสิ้นสุดการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน          
ครบทุกหนวยการเรียนรู จึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง โดยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง           
การเรียนชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน แลวตรวจใหคะแนน นําคะแนนท่ีไดท้ังสองครั้งไปวิเคราะหทางสถิติ
ตอไป           
  1.5 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน             
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี จํานวน 10 ขอ 
 
การวิเคราะหขอมูล          
 1.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง การเคลื่อนท่ี                        
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 จากสูตร E1 / E2      
  1.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
  1.3 การหาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
             การวิเคราะหผลท่ีไดจากการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐาน   
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   2.1 การหาคาเฉลีย่หรือมัชฌิมเลขคณิต (Mean)    
   2.2 หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
   2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลังทดลอง โดยใชสูตร t-
test dependent 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
     1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร                           
เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       
 การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี           
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยการกําหนดข้ันตอน คอื ทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทดลองใชกับกลุมยอย จํานวน 9 คน และทดลองใชกับ          
กลุมใหญ จํานวน 21 คน โดยสามารถจําแนกออกไดดังน้ี      
 1.1 ผลการทดลองแบบเจาะจง       
 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง การเคลื่อนท่ี               
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบบเจาะจง เปนการทดลองท่ีมีจดุมุงหมาย เพ่ือหาจุดบกพรองของบทเรียนดวย
ความถูกตองและความชัดเจนของเน้ือหา การใชภาษา ขอบกพรองของการเรียงลําดับข้ันการนําเสนอบทเรียน และ
ความยากงาย ในการใชงานโปรแกรมบทเรยีนท่ีผูวิจัยไดออกแบบไว ดังน้ี    
 1.1.1 ขอบกพรองในการทดลองครั้งท่ี 1       
     1) เน้ือหาแตละหนาแนนเกินไป      
              2) ผูเรียนหลงทางไมทราบวากําลังอยูสวนใดของบทเรียน                 
  3) การเช่ือมโยงเน้ือหาบางสวนยังไมชัดเจนทําใหผูเรียนเกิดความสับสน  
 1.1.2 ผลการปรับปรุงบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร   เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ผูวิจัยไดนําขอบกพรองจากการทดสอบประสิทธิภาพ ครั้งท่ี 1 มาปรับปรุงเพ่ือให
บทเรียนมีความสมบูรณมากข้ึน ดงัน้ี           
  1) จัดปริมาณเน้ือหาใหมีความเหมาะสม ทําใหนาอานยิ่งข้ึน    
    2) สรางเสนทางใหตรวจสอบวากําลังอยูในหนวยใดของบทเรียน   
    3) แกไขการเช่ือมโยงเน้ือหาใหมคีวามชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจมากข้ึน  
 1.2 ผลการทดลองแบบกลุมเล็ก       
  จากการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาวิทยาศาสตร                       
เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 แบบกลุมยอย โดยใชกลุมตัวอยาง               
จํานวน 9 คน ผลการวิเคราะหสามารถจําแนกไดดังน้ี 
                         
ตาราง 2 ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 แบบกลุมเล็ก 

เคร่ืองมือท่ีใชวัด จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

คะแนนเต็ม 
(ท้ังฉบับ) 

คะแนนเต็ม 
(ทุกคน) 

คะแนนรวมท่ีได 
(ทุกคน) 

E 

แบบทดสอบระหวางเรยีน 9 10 90 75 83.33 
แบบทดสอบหลังเรียน 9 10 90 75 81.11 
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 1.2.1 ขอบกพรองในการทดลองครั้งท่ี 2          
  1) การสะกดคําบางคําในเน้ือหายงัมีขอผิดพลาดหลายจุด    
     2) ตัวอักษรในเน้ือหาบางหนวยใชสีไมเหมาะสม     
     3) เน้ือหาในสวนยอยคอนขางมาก ผูเรียนเกิดความสับสน    
 1.2.2 ผลการปรับปรุงบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร  เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ผูวิจัยไดนําขอบกพรองจากการทดสอบประสิทธิภาพครั้งท่ี 2 มาปรับปรุงเพ่ือให
บทเรียนมีความสมบูรณมากข้ึน ดงัน้ี            
  1) แกไขสวนท่ีสะกดผิดหรือพิมพผิด        
    2) ปรับเปลี่ยนสีของตัวอักษรใหมคีวามเหมาะสมยิ่งข้ึน    
   3) รวมหัวขอยอยใหเปนหมวดหมูยิ่งข้ึน      
 1.3 ผลการทดลองแบบภาคสนาม       
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี    
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณ 80/80 แบบภาคสนาม โดยใชกลุมตัวอยาง 21 คน ผลการวิเคราะห
สามารถจําแนกไดดังน้ี  

เคร่ืองมือท่ีใชวัด จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

คะแนนเต็ม 
(ท้ังฉบับ) 

คะแนนเต็ม 
(ทุกคน) 

คะแนนรวมท่ีได 
(ทุกคน) 

E 

แบบทดสอบระหวางเรยีน 21 10 210 171 81.45 
แบบทดสอบหลังเรียน 21 10 210 172 81.90 

  
 จากตาราง 3 สรุปไดวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน / คะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน มคีาเปน 81.45 / 81.90  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอร          
ชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีดังน้ี 
 
ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรยีนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง การเคลื่อนท่ี 

แบบทดสอบ N 𝒙� S.D. t 

กอนเรียน 21 3.11 1.02 13.986** 
หลังเรียน 21 8.06 1.47  

 p< .01** df=20         
  จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หลงัจากท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิตริะดบั .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีวา นักเรยีนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน     
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
สรางข้ึน โดยมีเกณฑเปน 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  ผลปรากฏตามตาราง ดังน้ี
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 ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

𝒙� S.D. การแปลความหมาย 

1. บทเรียนมีคําอธิบายเครื่องมือและตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน 
2. ข้ันตอนในการใชบทเรียนเขาใจงาย ไมยุงยาก 
3. เน้ือหาของบทเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียน 
4. ลําดับการเรียนเน้ือหาของบทเรียนมีความตอเน่ือง 
5. เน้ือหาและภาพมีความสอดคลองกับบทเรียน 
6. บทเรียนมีสสีัน ภาพประกอบ ท่ีนาสนใจ ชวนติดตาม 
7. แบบฝกหัดมีความสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียน 
8. นักเรียนรูสึกสนุกสนานกับบทเรียน 
9. การเรียนดวยบทเรยีนน้ีทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็วข้ึน 
10. นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนน้ีไดดวยตนเอง 
11. ความรูท่ีนักเรียนไดรับจากบทเรียน 
12. การเรียนดวยบทเรียนน้ีใชเวลานอยกวาการเรียนตามปกต ิ
13. บทเรียนน้ีทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 
14. บทเรียนน้ีเหมาะสมท่ีจะใชเปนสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
15. การเขา-ออก จากโปรแกรม มคีวามสะดวกตอผูเรียน 

3.72 
3.89 
4.11 
4.11 
4.28 
3.22 
3.78 
4.22 
3.78 
4.22 
4.22 
3.61 
4.22 
4.00 
3.56 

0.89 
0.68 
0.47 
0.68 
0.57 
0.65 
0.65 
0.73 
0.88 
0.65 
0.65 
0.61 
0.55 
0.77 
0.78 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 0.68 มาก 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาวิทยาศาสตร              
เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดเรื่อง เน้ือหา และภาพมีความสอดคลองกับบทเรียน ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมาคือ บทเรียนน้ีทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน มีความกระตือรือรนในการเรียน ความรูท่ี
นักเรียนไดรับจากบทเรียนมากข้ึนและ นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนน้ีไดดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  
สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บทเรียนมีสีสัน ภาพประกอบ ท่ีนาสนใจ ชวนติดตาม ซึง่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22   
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน             
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางกอนเรยีนกับหลังเรียนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมท้ังเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2/1 จํานวน 21 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560         
ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง       
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร             
ชวยสอนท่ีสรางข้ึน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ การหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 และใชสถิติ t – test สําหรับทดสอบสมมติฐาน                   
      ผลการศึกษา พบวา          
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรือ่ง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียน               
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามจดุประสงค เพราะมีการกําหนดวิธีการ
นําเสนอบทเรยีน แสดงเน้ือหา แบบฝกหัด ทบทวนบทเรียน แสดงผล การเรียนและมีการเสริมแรง นักเรียนสามารถ
ใชไดงาย สะดวก ไมยุงยากซับซอน ตามข้ันตอนคําแนะนําการใชบทเรียน     
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร   เรื่อง การเคลื่อนท่ี        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  มีคาเทากับ 81.45 / 81.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีวางไว          
 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร            
ชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี หลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   วิชาวิทยาศาสตร           
เรื่อง การเคลื่อนท่ี มีความพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งอยูในระดับ มาก เมื่อเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไวจึง
ถือวาผานเกณฑ          
 สรุปไดวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา
ปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.45 / 81.90 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
วิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี โดยการจดัการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถอภปิรายผล ไดดังน้ี        
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดพัฒนาโดยดําเนินการตาม หลักการออกแบบ และพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ของ Alessi and Trollip (1991 อางถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 29-30) ซึ่งมีข้ันตอน 7 ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนการเตรียม ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน ข้ันตอน การเขียนผังงาน ข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรด ข้ันตอน
การสราง / เขียนโปรแกรม ข้ันตอนการผลิต เอกสารประกอบบทเรยีน และข้ันตอนการประเมินและแกไขบทเรยีน 
ซึ่งข้ันตอน 7 ข้ันตอนดังกลาว เปนหลักการออกแบบและพัฒนาอยางมีระบบ ดังน้ันเมื่อนําข้ันตอนดังกลาวไปใชใน
การพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงนาจะมีสวนชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนดีข้ึน และจาก
ผลการวิจัยในครั้งน้ี พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามข้ันตอน 7 ข้ันตอนน้ัน สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนได
ตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  กลาวคือ มีการกําหนดวิธีการนําเสนอเน้ือหาความรูท่ีแบงเปนหัวขอยอย ไมยุงยาก
ซับซอน มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรยีน มีแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน มีการแสดงขอมลูยอนกลับ แสดงผล          
การเรยีนและมีการเสริมแรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ วงศพิมพ (2545) ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับ          
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งผลการวิจัยพบวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถนํามาใชในกิจกรรมการเรยีน
การสอนไดตามวัตถุประสงค บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวมีการแสดงเน้ือหา มีแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน 
มีการแสดงขอมูลยอนกลับ แสดงผลการเรยีนและมีการเสริมแรง ทําใหผูเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรยีนมาก
ข้ึน ท้ังน้ียังสงผลใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนอีกดวย     
 2. การประเมินประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี               
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 น้ันพบวา  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.45 / 81.90 
ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลือ่นท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จึงมี



106 
 

 

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว เน่ืองจากบทเรียนไดใชภาพประกอบ ตัวอักษร ในแตละเฟรมท่ี
หลากหลาย  เพ่ือดึงดูดความสนใจในการเรียนของผูเรียน และเพ่ือความสวยงามของหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดังท่ี บุญเรียง เนียมหอม (2540: 61 – 63) กลาววาการใชภาพประกอบจะทําใหผูเรียนสามารถเขาใจ
เน้ือหาไดงายข้ึน เชนเดียวกับ สุวิมล เข้ียวแกว (2543: 15) กลาววา บทเรียนท่ีจะนําไปใชในกิจกรรมการเรยีน           
การสอนพยายามใชเทคนิคท่ีแตกตาง เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซาก จําเจ อันจะทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนายได 
 3. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ผลปรากฏวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงวาบทเรียนน้ีสามารถทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชามากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย
ของกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง (2545) ท่ีทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องผสม 
สัญญาณเสียงระบบดิจติอล ไดกลาววา การท่ีผลการวิจัยออกมาเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากปจจัยหลายประการ เพ่ือให
สื่อมีความสมบูรณในตัวเอง เชน ผูเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรียน และผูเรียนมีอิสระในการเรยีน สามารถ
ทบทวนเน้ือหาและการทําแบบทดสอบในระหวางเรียนซํ้าๆ ไดหลายๆ ครั้ง ทําใหผูเรียนสามารถจดจําเน้ือหาไดดี 
อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Janna (2003) ท่ีพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรยีนม ี            
ความกระตือรือรนและมสีวนรวมในการเรยีน       
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาวิทยาศาสตร           
เรื่อง การเคลื่อนท่ี จากผลการวิจยัพบวา การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี มีความพึงพอใจระดับมาก มเีฉลี่ยเทากับ 3.93 ซึ่งเปนไปตามเกณฑสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว สอดคลองกับ งานวิจัยของเบญจมาภรณ  นาคเทวัญ (2549) ท่ีทําการวิจัย เรื่อง การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการอานจับใจความสําคัญจากยอหนาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเก่ียวกับ 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25  สําหรับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี น้ัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เน่ืองมาจากบทเรยีนมีข้ันตอนการใชท่ี
สะดวก มเีน้ือท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน  สามารถเลือกเรียนเน้ือหาไดตามตองการ  อีกท้ังมีภาพ เสียง 
นาสนใจ  ทําใหผูเรยีนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี 
 กลาวโดยสรุป จากการวิจยัครั้งน้ีทําใหทราบวาการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน                          
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชวยใหผูเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน 
เน่ืองจากผูวิจัยไดสรางบทเรยีนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง ดานเน้ือหา  การออกแบบ การจัดการของบทเรียน 
และคณุภาพการเรยีน มีรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย  มภีาพและเสียงประกอบ เปนสิ่งเราใหผูเรยีน                           
มีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในการเรียนกันทุกคน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการวิจัยครั้งน้ี พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยคนความีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 ผูวิจัยไดเสนอแนะในการนําไปใช ดังน้ี       
  1.1 กอนใหผูเรียนเริม่เรียนบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรใหผูเรียนอานคําแนะนํา  การใช
โปรแกรมบทเรียนอยางละเอียดกอนใชงาน จากน้ันครูผูสอนควรอธิบายรายละเอียดการใช บทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอนซํ้าอีกครั้งแกผูเรียนทุกครัง้กอนทําการเรียน        
  1.2 ครูผูสอนควรดูแล ใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือในสวนท่ีผูเรียนยงัไมเขาใจในบทเรยีน หรือ
ปญหาเก่ียวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร         
  1.3 ในการทําแบบฝกหัดระหวางบทเรียนควรมีหลายหลายวิธีการ แตตองคํานึงถึง                          
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ความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีเรียนดวยวาสามารถทําใหผูเรยีนบรรลถึุงวัตถุประสงคท่ีครผููสอนไดตั้งไว  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัในครั้งตอไป      
  2.1 ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ในประเภทอ่ืน ๆ เชน             
แบบสถานการณจําลองและแบบฝกทักษะโดยใชภาพเคลื่อนไหวหรือการสรางเกมเสรมิความรู แทรกในบทเรียนใน
ลักษณะการฝกทักษะ เพ่ือศึกษาความสามารถในการคดิแกปญหา และเพ่ือเปน การกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน
ไปกับการฝกทักษะ ซึ่งจะทําใหการเรียนวิทยาศาสตร  มีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน      
  2.2 ควรมีการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร ในระดับ              
ช้ันอ่ืน ๆ หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ เปน หนวยยอย ๆ เฉพาะเรื่อง เพ่ือศึกษาพัฒนาการในดานเจตคตติอบทเรยีน
คอมพิวเตอรและเจตคติทางวิทยาศาสตรและเพ่ือครผููสอนสามารถนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมีผลตอความสามารถในการคิด

แกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  

เรื่อง มนุษยกับส่ิงแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

Effects of STEM Education Approach on Human and Environment Resources for 
improved Problem Solving Ability and Instructional Satisfaction  

of Grade 7 Students 
 

ธงชัย มาลาด1 และ นันทวัน พัวพัน2 
Thongchai Malad and Nantawan Puapun 

 
  1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

  2อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ท่ีมี

ผลตอความสามารถในการแกปญหาและความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 36 

คน ซึ่งไดจากวิธีการสุมอยางเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการ

จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม จํานวน 

1 แผน โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรู 9 ช่ัวโมง แบบวัดความสามารถในการแกปญหา แบบวัดความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรู และแบบสัมภาษณ ซึ่งดําเนินการทดลองแบบกลุมทดลองหน่ึงกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One 

group Pretest-Posttest Design) วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีชนิด

กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent group) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษามีความสามารถในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)   

 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) / ความสามารถในการแกปญหา / ความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนรู 

 
Abstract 

 This research aimed to study the effects of STEM Education approach on human and 
environment for improved problem solving ability and instructional satisfaction of grade 7 students. 
The samples of the study were thirty- six students studying in grade 7 at Lomkao pittayakhom 
school, Lomkao District, PhetchabunProvince, Thailand, in the second semester of the 2017. The 
samples were selected by Purposive sampling . They were instructed through using STEM education 
approach learning for 9 hours. The research instruments consisted of a lesson plans designed based 
on the STEM education approach learning under the topic of Human with environment for improved 
problem solving ability test, instructional satisfaction test, the researcher’s field-note and interviews. 
The experimental research was conducted using one group through pretest-posttest design. The data 
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was analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent group. The results were shown as 
follows. the post-test on biology achievement, The problem solving ability was higher than thepre-
test mean score at thesignificant level of .05 and students instructional satisfaction towards STEM 
education approach was  in all respects. 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ประเทศท่ีมีความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญลวนเปนประเทศท่ีมี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีประเทศกําลังพัฒนาพยายามพัฒนาสมรรถภาพดานน้ี เชนเดียวกับ ประเทศไทยท่ี
กําลังตื่นตัวในการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการชวยผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ท่ีสําคัญของประเทศ (กําจัด มงคลกุล, 2549: 290) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2555-
2559) ท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี ใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมท้ังตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 13-14) เชนเดียวกับ จุไรรัตน แสงบุญ
นํา ไดกลาวถึงยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งประเทศไทยจะตองทําใหบุคลากรมีศักยภาพ มีความ
เขมแข็ง ยกสมรรถนะหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําองคความรูไป
พัฒนาประเทศได  ดังน้ัน การเรียนรูวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทในการพัฒนาบุคคลในดานกระบวนการคิดกระบวนการ
แกปญหา ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะในการสื่อสาร และท่ีสําคัญคือ การพัฒนา
คนในสังคมใหมีความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรเพ่ือนําไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังในดานการดําเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในสังคม (อลิศรา ชูชาติ, 2549: 185-186)  
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตรน้ันมีวัตถุประสงคมุงเนนใหสามารถนําเอาความรู ทักษะ และประสบการณ
จากการเรียนรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 
(สุพรรณ ชาญประเสริฐ, 2557: 3) ดังน้ัน การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสามารถสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาท่ีกลาวขางตน ผูสอนควรจัดการเรียนสอนใหผูเรียนไดเรียนองคความรูตาง ๆ ทาง
วิทยาศาสตรผานการลงมือปฏิบัติจริง เพราะการเรียนรูวิทยาศาสตรน้ัน ไมใชแคการเรียนเน้ือหาเพ่ือการทองจํา แต
ผูเรียนตองมีบทบาทสําคัญในการลงมือเรียนรู ปฏิบัติจริง มีการคนควาหาความรูอยางมีระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นําความรูทางวิทยาศาสตรหลากหลายสาขาวิชามาใชในการแกปญหาท่ีเกิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรได 
 สะเต็มศึกษา (STEM Education)  คือ การจัดการเรียนรู ท่ีมีการบูรณาการศาสตรเน้ือหาความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคณิตศาสตรโดยผานกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร โดยเนนใหผูเรียนนําความรูใน
ภาคทฤษฎีมาใชแกปญหาในชีวิตจริงท่ีเกิดข้ึนสงผลใหผูเรียนเห็นความสําคัญของความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อันเปนสิ่งสําคัญท่ีเปนความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเพ่ือการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอํานวยการ สสวท. เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) วา “...แนวคิดในเรื่องสะเต็มศึกษาน้ัน เปนกระบวนการเชิงระบบ
แบบวิทยาศาสตร ท่ีนํามาเช่ือมโยงในกระบวนการเรียนรู การสรางสรรคผลงานหรือช้ินงาน จากการคิดคน การ
แกปญหา การคิดวิเคราะห ซึ่งสามารถเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน โดยนําสิ่งท่ีเรียนรูในระบบโรงเรียนไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพได..”(สสวท, 2556: online) 
 จากปญหาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยไดสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีใชข้ันตอนการสืบเสาะหาความรูในการพัฒนา
นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 ของโรงเรียนหลมเกาพิทยาคม ใหมีความสามารถในการแกปญหา เรื่อง มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม โดยการจัดการเรียนรูดังกลาว สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพ่ือให
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สอดคลองกับการพัฒนานักเรียนดานสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังท่ีกําหนดไว 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอมสอดคลองกับเน้ือหา
สาระวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 2 สาระการเรียนรู ไดแก 
ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก    การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวแปรตาม ไดแก  - ความสามารถในการแกปญหา 
         - ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
   
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี มีแบบแผนการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre - experimentalResearch) ซึ่งดําเนินการ

ทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการ

วิจัย ดังน้ี (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตรภรณ, 2555: 57-60) 

 

  

 

เมื่อ  O1 หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 

                                X หมายถึง การจัดการเรียนรูตามแนวคดิสะเตม็ศกึษา (Treatment) 

      O2 หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

  

 

การจัดการเรยีนรูตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม 

- ความสามารถในการแกปญหา 

- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

   

O1   X   O2 
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1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 5 หองเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5  จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน

จํานวน 36 คน โดยใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกหองเรียนท่ีเนนทางดานวิทยาศาสตร 
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม ท่ีมี

ข้ันตอนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอนจํานวน 1 แผน ระยะเวลา 9 ช่ัวโมง 

 2. แบบวัดความสามารถในการแกปญหา ซึ่งใชกระบวนการคิดแกปญหาตามข้ันตอนของ Weir (Weir, 

1974) มาสรางเปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาความยากระหวาง 0.40  - 0.76 คา

อํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.25 ข้ึนไป และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.82 

 3. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของ Likert (LikertScale) จํานวน 30 ขอ มีคาความเช่ือมั่นโดย

คํานวณสัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach เทากับ 0.73 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. แบบสัมภาษณนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู  

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 

ช่ัวโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1. ผูวิจัยวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม จากการท่ีได

สอบถามครูและสัมภาษณนักเรียนท่ีเคยเรียนเรื่องน้ีมาแลวรวมท้ังศึกษาสภาพสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินและปญหาตาง ๆ 

ของชุมชมของนักเรียน 

 2. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ และอธิบายถึงบทบาทหนาท่ี

ของนักเรียนและผูวิจัย 

 3. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม (STEM Education) ดังน้ี 

   นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาจํานวน 40 ขอ โดยมีระยะเวลาทํา

แบบทดสอบ 50 นาทีแลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

 4. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแนวคดิสะเตม็ (STEM Education) เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยจัดการ

เรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเตรียมไว และเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบสัมภาษณนักเรียนเก่ียวกับการ

จัดการเรียนรู ทุกครั้งท่ีเรียนเสร็จ 

 5. นําขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู มาทําการวิเคราะหเพ่ือนํา

ขอเสนอแนะไปเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

  

 6. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูแลวทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูแลว 

  6.1 นักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียน จํานวน 40 ขอ โดยมี

ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 50 นาที 

  6.2 นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูจํานวน 40 ขอแลวนําขอมูลไป

วิเคราะหตอไป 
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 7. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากคะแนนการทํา แบบวัดความสามารถในการแกปญหา และแบบวัดความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ดวยวิธีการทาง

สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) มาวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความสามารถในการแกปญหา มีวิธีการดังน้ี 

  1.1 หาคาเฉลี่ย (X) รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสามารถใน

การแกปญหา 

  1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอน

และหลังจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชสถิติการทดสอบที ชนิดกลุมตัวอยางไมเปน

อิสระตอกัน (t-test dependent group) 

 2. วิเคราะหขอมูลของแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู มีวิธีการดังน้ี 

  2.1 หาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจ

ตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) แปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดังน้ี Punpinij (1990: 46 อางถึงใน สิน พันธุพินิจ, 2553: 

155) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

  2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบวัดความพึงพอใจท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Coefficient Alpha) ของ Cronbach มีคาเทากับ 0.82 

 3. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณนักเรียน เก่ียวกับการจัดการเรียนรูมา

ประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปความเรียง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหา 

 ผูวิจัยไดนําผลคะแนนความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการ

จัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) จากน้ันนําแบบวัดความสามารถในการแกปญหามาตรวจ

คะแนน และทําการวิเคราะหผลไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและ

หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

 

การทดสอบ 
 
 S.D. `d S.D. t Sig.(2-tailed) 

กอนเรียน 27.08 3.03 
4.64 2.40 11.58 * 0.0000 

หลังเรียน 31.72 2.63 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา การทดสอบความสามารถในการแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 27.08 คะแนน และ 31.72 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

คะแนนความสามารถในการแกปญหากอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนน

ความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 จากผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 3 คน และความพึงพอใจอยูในระดับมาก 33 คน โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน นามปวน นันทรัตน เครืออินทร และฉัตรชัย เครืออินทร

(2557: บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็ม

ศึกษา (STEM education) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับท่ีมาก ผล

การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณนักเรียน ดังน้ี 

 “…ทําใหผมสนุกกับเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร ไดคิดออกแบบช้ินงานเพ่ือสรางวัตกรรมท่ีสามารถแกปญหาใน

ชีวิตจริงของผมได…” (S1, 5 กุมภาพันธ 2560) 

 “…หนูชอบการสอนแบบน้ี ทําใหหนูรูวาหนูสามารถนําความรูวิทยาศาสตรท่ีเรียนไปใชแกปญหาไดจริง…” 

(S2, 5 กุมภาพันธ 2560) 

 “… หนูชอบท่ีไดทํางานกับเพ่ือน ๆ ไดชวยกัน แกปญหาดวยกัน เวลาหนูไมเขาใจตรงไหนเพ่ือนก็อธิบายให

หนู…” (S3, 5 กุมภาพันธ 2560) 

 “… ผมชอบท่ีไดนําความรูในหลายๆดานมาใชในการออกแบบสิ่งประดิษฐเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

เกิดข้ึนในทองถ่ิน ท้ังใชความรูทางศิลปะในการวาดแบบแปลน การใชคณิตศาสตรในการคํานวณความยาวและกําหนด

ขนาดของวัสดุท่ีจะใช…” (S4, 5 กุมภาพันธ 2560) 

  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ความสามารถในการ

แกปญหาหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีความสามารถในการ

แกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากผลการศึกษา พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 

(STEM Education) มีคะแนนความสามารถในการแกปญหากอนไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) เทากับ 27.08 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คะแนนนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

(STEM Education)โดยผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนการสืบเสาะหาความรู 5 ข้ันตอนของสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546: 219-220) ดังน้ี 1. ข้ันการสรางความสนใจ 2. ข้ันการสํารวจและ

คนหา 3. ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป 4. ข้ันการขยายความรู 5. ข้ันการประเมินผล โดยแตละข้ันตอนของการจัดการ

เรียนรูนักเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ตัดสินใจเลือกประเด็นปญหาท่ีนักเรียนสนใจ พรอมท้ังการคิดหาวิธีการทางการแกปญหาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

STEM อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญารัตนธนูรัตน(2553: 45-50) ได

ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู 

(Inquiry Cycle) กับนักเรียนจํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา ดานความสามารถในการแกปญหา มีจํานวนนักเรียนท่ี

ผานเกณฑ12 คน คิดเปนรอยละ75.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ รอยละ 70 ตามลําดับ จากงานวิจัยขางตน

แสดงใหเห็นถึงการจัดการเรียนรูท่ีครูผูสอนจัดใหมีกิจกรรมในการคิดแกปญหา พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

สามารถนําความรูทางดานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการแกปญหาได 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากการจัดการเรียนรูอยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 จากผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 3 คน และความพึงพอใจอยูในระดับมาก 33 คน โดยเฉลี่ยแลวนักเรียนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก ผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

จากการพิจารณาดานบทบาทผูเรียน และดานการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก

ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละข้ันตอนเนนใหนักเรียนเปนสําคัญเริ่มตั้งแตนักเรียนเปนผูคิดประเด็นปญหา

สิ่งแวดลอมดวยตนเอง นักเรียนรวมในการคิดวางแผน คนควาหาขอมูลการแกปญหาตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) โดยใชกระบวนการกลุมโดยนักเรียนเลือกศึกษาตามความตองการความสนใจของนักเรียนจากประเด็น

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง จากสิ่งรอบๆ ตัวโดยผานการใชทักษะการสังเกตของนักเรียน ซึ่ง

นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิดวางแผนการแกปญหา และแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ทําใหนักเรียนสามารถคิดวิธีการแกปญหาไดดวยตัวของนักเรียนเอง สงผลตอความพึงพอใจของนักเรียนท่ีสามารถเรียนรู

ไดบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทําใหนักเรียนเกิด

แรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544:15) และ จันทรดา 

พิทักษสารี(2547:90) กลาววา การเรียนรูเกิดไดดีเมื่อนักเรียนเปนผูลงมือกระทําดวยตนเองนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีผาน

กระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย และเกิดความพึงพอใจท่ีดีจากการเรียนรู ท่ีเกิดจากการศึกษาดวยตนเอง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พัทธมน นามปวน นันทรัตน เครืออินทร และฉัตรชัย เครืออินทร(2557: บทคัดยอ) ไดศึกษา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูชาวิทยาศาสตร เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุแบบสะเต็มศึกษา (STEM education)

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
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วิทยาศาสตร เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ แบบสะเต็มศึกษาโดยรวมอยูในระดับท่ีมาก และสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณนักเรียน ดังน้ี 

 “…ทําใหผมสนุกกับเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร ไดคิดออกแบบช้ินงานเพ่ือสรางวัตกรรมท่ีสามารถแกปญหาใน

ชีวิตจริงของผมได…” (S1, 5 กุมภาพันธ 2560) 

 “…หนูชอบการสอนแบบน้ี ทําใหหนูรูวาหนูสามารถนําความรูวิทยาศาสตรท่ีเรียนไปใชแกปญหาไดจริง…” 

(S2, 5 กุมภาพันธ 2560) 

 “… หนูชอบท่ีไดทํางานกับเพ่ือน ๆ ไดชวยกัน แกปญหาดวยกัน เวลาหนูไมเขาใจตรงไหนเพ่ือนก็อธิบายให

หนู…” (S3, 5 กุมภาพันธ 2560) 

 “… ผมชอบท่ีไดนําความรูในหลายๆดานมาใชในการออกแบบสิ่งประดิษฐเพ่ือแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

เกิดข้ึนในทองถ่ิน ท้ังใชความรูทางศิลปะในการวาดแบบแปลน การใชคณิตศาสตรในการคํานวณความยาวและกําหนด

ขนาดของวัสดุท่ีจะใช…” (S3, 5 กุมภาพันธ 2560) 

  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครูผูสอนควรมีความรูความเขาใจ

ในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ไดเปนอยางดี ครูผูสอนควรเตรียมตัวและทําหนาท่ี

ตนเองใหพรอมตอการจัดการเรียนรู เชน การวางแผนการจัดการเรียนรูอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ การ

ดําเนินการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวเพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีขอจํากัดเรื่องเวลา ครูผูสอนควร

ยืดหยุนเรื่องระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนของการจัดการเรียนรูตามความเหมาะสม 

  

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)กับนักเรียนในระดับช้ัน

อ่ืนๆ เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

 2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน 

ความคิดสรางสรรค เปนตน 
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ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
THE EVALUATION OF DEVELOP INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF SCHOOL 

FOR SUPPORT FOR EXTERNALASSESSMENT OF THE FOURTH PROJECT 
FOR KAMPHENGPHET EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 
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1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  
2อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือ

รองรับการประกันคณุภาพภายนอกรอบสี ่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และ หา
แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู
ผูรับผิดชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และครผููสอน จาํนวน 317 คน และผูเช่ียวชาญดานการประกันคณุภาพ
ภายใน จํานวน 17 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แจกแจงความถ่ี แลวเรียงลําดับ ผลการวิจยัพบวา 
การประเมินปจจยันําเขา กระบวนการ และผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคณุภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบแนวทางท่ีสําคัญ คือ ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจในระบบการประกัน
คุณภาพ จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ ตดิตามการดาํเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และประชุมช้ีแจงปรบัปรุงหลักสตูรสถานศึกษาเพ่ือจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping) 

 
คําสําคญั: ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract 
 The research objectives were to evaluate the internal quality assurance system of school for 
supporting the fourth external evaluation of  the Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2,  
and to study the guideline for develop the internal quality assurance system of school for supporting the 
fourth external evaluation of  Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2.  The samples were 
317 administrators and teachers.   The 17 experts were interviewed for collecting data.  The research 
tools were questionnaires and interview forms.  The data were analyzed by Mean, Standard Deviation, 
and content analysis. 
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  The research result were as follows; 
  1.  The input, process, and product evaluation of the internal quality assurance system of 
school for supporting the fourth external evaluation of the Office of Kamphaengphet Primary Education 
Service Area 2 were suitable in high. 
  2.  The guideline for develop the internal quality assurance system of school for supporting the 
fourth external evaluation of  Office of Kamphaengphet Primary Education Service Area 2  were ; 
   2.1 Set the meeting for teachers to know and understand the internal  quality 
assurance system. 
   2.2 Set the planning for follow up and evaluation the internal  quality assurance. 
   2.3 Set the meeting for curriculum improvement by using Mind Mapping technique.   
 
Keyword: evaluate the internal quality assurance system. 
  

ความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

หมวด 6 กลาวถึงหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคณุภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก สวนระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 48ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพภายนอก  และมาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการ
ประเมินผลการจดัการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานภายนอกท่ีเปนอิสระและมีความ
เปนกลาง  และมีบทบาทหนาท่ีในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษาท่ัวประเทศและดําเนินการเปรียบเทียบ
ทุกๆ 5 ป (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, 2548) 
  สถานศึกษาจึงตองมีการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาใหเปนระบบ  โดยใชการ
รูปแบบการบริหารงานตามทฤษฎีระบบ (System Theory)  เปนระบบท่ีชวยเอ้ือตอการอธิบายพฤติกรรมองคกรทุกระดับ  ท้ัง
บุคคล  กลุมและองคกร เปนการนําเอาทฤษฎีระบบเขามาใชในการบริหารงานดวยเหตุผลท่ีวาองคกรสามารถปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบการบรหิารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพการทํางานเปนไป
ตามเปาหมายจึงสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และไดรับการยอมรับ  ศรัทธา  ไววางใจจากผูปกครองและชุมชน  โดยใหสถานศึกษาไดจดัทําโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน เพ่ือรองรับการประกันคณุภาพการศึกษา (ธร  สุนทรายุทธ, 2554)  จากขอมูล
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ปการศึกษา 2556  พบวา  โรงเรยีนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  จํานวน  183  โรงเรียน  ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับพอใช  7  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 3.83  
ระดับดี  จํานวน  25  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 13.66  ระดับดีมาก  จํานวน  77  โรงเรียน  คดิเปนรอยละ 42.08  และ
ระดับดีเยี่ยม  จํานวน 74  โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 40.44  ซึ่งจะเห็นไดวาสถานศึกษาบางแหงยงัมีระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในยังไมเปนระบบตองไดรับการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกดานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง  
และยังขาดการตดิตามประเมินผลโครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาอยางแทจริง  ซึ่งการประเมินโครงการน้ันจะทํา
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ใหทราบผลความกาวหนา  หรือจุดเดน จดุดอย  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุง  การประเมนิเปนหัวใจสําคญัของการ
ปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการน้ันเมื่อสิ้นสุดควรมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2, 2558) 
 ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคญัของการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี ่  โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมนิเชิงระบบ (System Approach) มาเปนรูปแบบในการ
ประเมินเน่ืองจากเปนวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมซึ่งเปนการวิเคราะหดานปจจัยเบ้ืองตน (Input) ดานกระบวนการ (Process) 
และดานผลผลิต (Output) ทําใหทราบผลการดาํเนินโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงไรและชวยใหทราบถึง
ขอบกพรองของโครงการ เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนาโครงการท่ีดีและประกอบการตัดสินใจท่ีจะดาํเนินโครงการตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
 2.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากําแพงเพชร เขต 2  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 ขอบเขตทางดานเน้ือหา 
 1.  ดานปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และสถานท่ี 
 2.  ดานกระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ 
 3.  ดานผลผลิต (Output) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ/เอกลักษณ  และมาตรการสงเสริม   
 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  183 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  183  คน  และครูผูสอน  จํานวน  1,372  คน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2   รวมจํานวน 1,738  คน   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  35 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  35  คน  และครูผูสอน  จํานวน  247  คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2   รวมจํานวน 317  คน   
 ขอบเขตดานตัวแปร 
 1. ดานปจจัยนําเขา (Input)  ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสถานท่ี 
 2. ดานกระบวนการ (Process) ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน  และชวงเวลาการดําเนินการ 
 3. ดานผลผลิต (Output) ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อัตลักษณ/เอกลักษณ  และมาตรการสงเสริม   
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 ข้ันตอนท่ี 2  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  
  ขอบเขตเน้ือหา    
  1. ดานปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  และ
สถานท่ี 
  2. ดานกระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินข้ันตอนและกิจกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ไดแก กิจกรรมการดําเนินงาน และชวงเวลาการดําเนินการ 
  3. ดานผลผลิต (Output) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ไดแก คุณภาพของผูเรียน คุณภาพครู การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อัตลักษณ/เอกลักษณ  และมาตรการสงเสริม   
  ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
  แหลงขอมูล ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการประกันคุณภาพ จํานวน 17 คน 
  ขอบเขตตัวแปร 
  ตัวแปรท่ีศึกษา  ไดแก  แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  ประชากร ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  183 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
จํานวน  183  คน  และครูผูสอน  จํานวน  1,372  คน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   
รวมจํานวน 1,738  คน  กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  35 คน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  จํานวน  35  คน  และครูผูสอน  จํานวน  247  คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2   รวมจํานวน 317  คน    
   เครื่องมือท่ีใช ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบกําหนด
คําตอบใหเลือก  (Check List) และตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินงานและ
ผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ   
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา มีคาระหวาง 0.80 – 1.00  
          การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและนําแบบสอบถามสงทางไปรษณีย และนํา
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณและนําไปวิเคราะหคาทางสถิติตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การหาแนวหาพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก จํานวน 17 คน โดยมีเกณฑเลือกผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีโรงเรียนผานการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก ศึกษานิเทศกท่ีมีความ
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เช่ียวชาญ ดูแลรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)   
 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ   
 การวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงความถ่ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.1  ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม   
   1.1.1  ดานบุคลากร  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.1.2  ดานงบประมาณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผล
การประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม         
   1.1.3  ดานวัสดุอุปกรณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.1.4  ดานสถานท่ี  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งผลการ
ประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  พบวา  โดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวา
เหมาะสม   
   1.2.1  ดานกิจกรรมการดําเนินงาน  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม        
   1.2.2  ดานชวงเวลาการดําเนินการ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.3  ผลการประเมินผลผลติของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม   
    1.3.1  ดานคุณภาพของผูเรียน  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม         
    1.3.2  ดานคุณภาพครู  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม          
    1.3.3  ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
    1.3.4  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม        
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    1.3.5  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
    1.3.6  ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
   1.3.7  ดานมาตรการสงเสริมของสถานศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายขอทุกขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวามีความเหมาะสม   
 2. แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.  ดานปจจัยเบ้ืองตน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพ จัดอบรม สัมมนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพหรือสงบุคลากรทุกคนไปอบรม 
สัมมนา  และนําบุคลากรภายในโรงเรียนไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  
  2.  ดานกระบวนการดําเนินงาน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แตงตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ
ประกันคุณภาพพรอมระบุวิธีการประเมินผลโครงการใหชัดเจน  และกําหนดรูปแบบการประเมินการใชเครื่องมือ ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน  
  3.  ดานผลผลิต พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก ประชุมช้ีแจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping)  ประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนฝกทักษะการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.1  ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวาการประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพอยางตอเน่ือง  มีการประเมิน  การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดย
บุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553)  จึงทําใหมีความพรอมในเรื่องของปจจัยนําเขาเพ่ือตอบสนองใหการประกัน
คุณภาพภายในสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดี  และการประเมินปจจัยนําเขาจะชวยใหผูดําเนินโครงการเลือก
แผนจัดโปรแกรมไดอยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการ  ดังท่ี ทิวัฒถ  มณีโชติ (2554)  ไดกลาววา  ปจจัยของ
โครงการมีความจําเปนเพราะการมีความพรอมดานดานปจจัยของโครงการชวยในการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
และสงผลตอคุณภาพของผลผลิตของโครงการดวย  สอดคลองกับผลการวิจัยของอนุศาสตร  จําปาสี (2555)  ท่ีไดศึกษาวิจัย
เรื่อง  การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานบึงตะกู ปการศึกษา 2553  พบวา  การ
ประเมินดานปจจัยเบ้ืองตนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับนาฏลัดดา  จุมมา  (2556)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง  
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การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ผลการวิจัย
พบวา  ดานปจจัยนําเขามีผลการประเมินในระดับมาก  ถือวาผานเกณฑการประเมิน   
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุม
ตัวอยางยังขาดความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และยังไมมีความพรอม
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพภายในถือวาเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการเพ่ือท่ีจะไดทราบขีดความสามารถในการศึกษาของสถานศึกษาโดย
บุคลากรภายในหรือผูท่ีเก่ียวของเปนผูประเมินเอง  สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรียวรรณ  จินดามงคล (2551)  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา ผลการประเมินปจจัยพ้ืนฐานดานความพรอมและทรัพยากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  พบวา  โดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวา
เหมาะสม  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการน้ันไดมีการวางแผน  มีการกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการไวอยางชัดเจน  มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรม  เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองวามีขอดี
และขอบกพรองอยางไรบาง  ดังท่ีสมคิด  พรมจุย (2550)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  เปนการ
ประเมินระหวางการดําเนินงานโครงการ  เพ่ือหาขอดีและขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ ท่ีกําหนดไว  และ
สอดคลองกับสมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2551)  ท่ีกลาววาการประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการเพ่ือใหขอมูล
ยอนกลับ (Feedback)  แกผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับข้ัน  สารสนเทศน้ีจะเปนประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การกําหนดวาทําไมวัตถุประสงคจึงบรรลุและไมบรรลุผล  สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรียวรรณ  จินดามงคล (2551)  ท่ีได
ศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบวา  ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา
รายละเอียด  และสอดคลองกับผลการวิจัยของเอมอร  จันทรนนท (2552)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนา
ครู จังหวัดนครพพนม  พบวา  ดานกระบวนการมีความเหมาะสมในระดับมาก   
  1.3  ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  โดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑแสดงวาเหมาะสม  ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการรับการประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียนวาไดมีการวางแผน การ
ทํางาน  และดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ  เพ่ือใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทางการศึกษา  และ
ตรงตามความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา  ดังท่ีเนตรรุง  อยูเจริญ (2553)  ไดกลาววา  การประกันคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง  การดําเนินงานตามมาตรการหรือระบบท่ีสรางความมั่นใจ  พึงพอใจ  ประทับใจตอสังคมวาสถานศึกษาท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ผูจบการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของอนุศาสตร  จําปาสี (2555)  ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
บานบึงตะกู  ปการศึกษา 2553  พบวา  การประเมินดานผลผลิตมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 2. แนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
  1.  ดานปจจัยเบ้ืองตน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก  ประชุมช้ีแจงใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ
ในระบบการประกันคุณภาพ  จัดอบรม สัมมนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพหรือสงบุคลากรทุกคนไปอบรม 
สัมมนา  และนําบุคลากรภายในโรงเรียนไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกลาวน้ีสอดคลองกับผล
การประเมินขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา  สอดคลองกับผลการวิจัยของชม  ทาศรีสุข (2551) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 24  พบวา  มีขอเสนอแนะในเรื่อง
หนวยงานควรจัดฝกอบรมใหความรู  และใหบุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม  รวมถึงมอบหมายงานใหตรงกับความถนัดของบุคคล  
และสอดคลองกับผลการวิจัยของวันเพ็ญ  พรมการ (2555)  ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนตน  ในอําเภอเวียง
เชียงรุง  จังหวัดเชียงราย  พบวา  ผูบริหารควรสงเสริม  สนับสนุนการทํางานอยางตอเน่ือง  ตลอดถึงพัฒนา  อบรมครูใหมี
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเพียงพอ  เพ่ือนําไป
วิเคราะหวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ  จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 
  2.  ดานกระบวนการดําเนินงาน  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก  จัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปฏิบัติตามปฏิทินกําหนดระยะเวลาการนิเทศ 
ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  แตงตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ
ประกันคุณภาพพรอมระบุวิธีการประเมินผลโครงการใหชัดเจน  และกําหนดรูปแบบการประเมินการใชเครื่องมือ ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาปฏิทินการปฏิบัติงานจะเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน 
ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธและแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  อีกท้ังจะเปนประโยชนในการประสานการดําเนินงานรวมกันอันจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) ไดกลาววาสถานศึกษาตองวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน  มีการทําตามแผน  มีการตรวจสอบประเมินผล  และพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐพล  รักไทย (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  แนวทางการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  พบวา  ควรจัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดทําคูมือในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของปทมา  สุบัติคํา (2559)  ไดศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับ
กระบวนการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
2  พบวา  โรงเรียนจะตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการประจําป  แผนการประกัน คุณภาพภายใน  และมีการประเมินคุณภาพภายใน
โดยใหเขตพ้ืนท่ีดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางนอย  1  ครั้งในภาคการศึกษา  นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของนวลฉวี  ทานุกรม (2558)  ท่ีไดศึกษาแนวทาง การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  พบวา  ควรกําหนดบทบาทหนาท่ีแกชุมชนและผูท่ี
เก่ียวของในการมีสวนรวมการประกันคุณภาพในสถานศึกษาใหชัดเจน  ควรกําหนดเกณฑหรือเปาหมายความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเปนเอกภาพ   
  3.  ดานผลผลิต  พบแนวทางท่ีสําคัญ  ไดแก  ประชุมช้ีแจงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบแผนผัง (mind mapping)  ประชุมช้ีแจงใหครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนฝกทักษะการคิด
สรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  และครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียน
ฝกปฏิบัติ  การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ซึ่งแนวทางพัฒนาดังกลาวน้ีสอดคลอง
กับผลการประเมินขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในเรื่องการพัฒนาเรื่องนักเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห  
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะท่ีมีอยูในตัวคนทุกคน  ครูผูสอนสามารถสงเสริมคุณลักษณะน้ีให
พัฒนาไดโดยการสอน  การฝกฝน  และการฝกปฏิบัติท่ีถูกวิธี  ดังท่ีอํารง  จันทวานิช (2552)  ไดกลาววา  ปจจัยท่ีสงผลให
การจัดการศึกษามีคุณภาพ  ประกอบดวย  หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
กระบวนการบริหารจัดการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือใหผูเรียนเรียน
รูทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  สอดคลองกับผลการวิจัยของปกรณ  คงแกว (2554)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การ
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ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบท่ีสามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) 
อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน  พบวา  ขอเสนอแนะในเรื่องควรปรับปรุงวิธีการสอนใหหลากหลาย และกิจกรรมตาม
ความสนใจ 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
           1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญและหาวิธีการท่ีกระตุนใหครูและผูมสีวนเก่ียวของมรีูปแบบการดําเนินงาน
ท่ีหลากหลาย เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน  เพ่ือใหโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
           2. ผลการหาแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประกันคณุภาพภายนอกรอบสี่  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   สรปุแนวทางพัฒนา
ดังน้ี 
               2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ควรควรจัดอบรม  สมัมนาเก่ียวกับระบบ
การประกันคณุภาพภายในเพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจมากข้ึนและเขาใจไปในทิศทางเดยีวกัน 
               2.2 สถานศึกษาควรควรสงเสริม สนับสนุน  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และการรายงานผลการดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  เพ่ือใหมีความตอเน่ืองและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
            1. ควรศึกษาการประเมนิโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  ในรูปแบบการประเมินแบบอ่ืนๆ  เพ่ือใหได
ขอมูลสารสนเทศท่ีแตกตางกันออกไป  และนําไปผลท่ีไดไปใชในการพัฒนาโครงการตอไป 
            2. ควรศึกษาการประเมนิโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  แบบเจาะลึกเปนรายดานตามกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน   
            3. ควรศึกษาการดําเนินงานตามระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคณุภาพ
ภายนอกรอบสีข่องโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการประกันคณุภาพภายในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด 
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based learning) 

สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)  
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Development of Writing Word Spelling by Spelling Section 
Using The Brain-Based Learning Management Model (Brain Based Learning) 

For 2nd grade Elementary School Students, Wat Yang (Me Mana Wittaya) School, Mueang 

District, Phitsanulok Province. 

 
ปยนุช   อินทรธนู1  วัชรีย  อินทะชิต2 และจอมขวัญ  รัตนกิจ3 

    Piyanut   Inthanoo,  Watcharee Inthachit and Jomkwan Rattanakit 
 

 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
  2อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

  3อาจารยโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 
บทคัดยอ 

   จุดมุงหมายของการวิจัยน้ีเพ่ือ 1. พัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิค
การจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และ 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัย ไดแก 1. ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน (Brain based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 4 ชุดฝก     2. แผนการจัดการ
เรียนรู จํานวน 4 แผน และ 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกดท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมอง      เปนฐาน (Brain based learning) วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา 1. ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.24/85.67  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
80/80   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
  
คําหลัก : ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด,  รูปแบบการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain 
based learning) 

Abstract 
  The purposes of this research were 1) to develop the set of skill training 
exercises on writing word spelling by spelling section for 2nd grade elementary school 
students that used the brain-based learning management techniques in order to be 
effective on standard 80/80 criteria, and 2) to compare learning achievement on 
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writing word spelling by spelling section before and after learning, by using the brain-
based learning management techniques of Thai Language Department with 2nd grade 
elementary school students. The target group used in this study was 2nd grade 
elementary school students of Wat Yang (Me Mana Wittaya) School, Mueang District, 
Phitsanulok; in the total of 15 people. The instruments used in this research were 1) 
4 sets of skill training exercises on writing word spelling by spelling section that used 
the brain-based learning management model (Brain Based Learning) for 2nd grade 
elementary school students; 2) learning management plan for 4 plans, and 3) pre-
post learning achievement test on writing word spelling by spelling section that used 
the brain-based learning management model (Brain Based Learning) to analyze data 
by finding the average, standard deviation and T-value testing. 
 The research findings were as follows: 1) the exercises of writing word spelling 
by spelling section using the brain-based learning management model (Brain Based 
Learning) for 2nd grade elementary school students had the efficiency equal 
85.24/85.67, higher than the standard of 80/80, and 2) the post-learning achievement 
on writing word spelling by spelling section of the students who learned by using 
skill training exercises which contained the brain-based learning  techniques was 
higher than pre-learning achievement. 
 
Keyword: the skill training exercises on spell-writing, the brain-based learning 
management model (Brain based learning) 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
   การสะกดคําเปนสวนหน่ึงของการเขียนท่ีมีความสําคัญมาก จะเห็นไดจากการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทย เรื่อง “การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด” สําหรับผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน 
หากผูสอนไมไดสอนการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดในระยะเริ่มเรียนการเขียนของนักเรียน จะทําใหขาด
หลักเกณฑท่ีดีในการประสมคํา เมื่ออานหนังสือมากข้ึนจะเกิดการจะสับสนและอานหนังสือไมออกเขียนหนังสือผิด
จนเปนปญหาท่ีพบไดมากของนักเรียนในปจจุบัน ซึ่งมีผลมาจากการเขียนไมไดก็ยอมสงผลกระทบตอการเรียนวิชา
อ่ืนๆ ดวย เพราะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดจะเปนพ้ืนฐานชวยใหนักเรียนไดอานและเขียนคําไดถูกตอง
ดวยตนเอง 
  จากการท่ีผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2    ท่ีโรงเรียน
วัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวามีนักเรียนท่ีมีปญหาดาน      การเขียนสะกดคําตาม
มาตราตัวสะกดตางๆไดในระดับต่ํากวาเกณฑอยูกลุมหน่ึง โดยเด็กสามารถอานคําในมาตราตัวสะกดไดบาง แตไม
สามารถเขียนสะกดคําไดถูกตอง เพราะมีความสับสนระหวางรูปและเสียงของคําศัพทท่ีไมตรงกัน เชน คําวากษัตริย  
อยูในมาตราตัวสะกดแมกด เขียนคําอานไดวา กะ-สัด ผูเรียนจะเขียนคําอานได แตเขียนคําศัพทไมได จึงเปนท่ีมา
ของการเลือกทําการศึกษา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดพัฒนาการเขียนตามมาตราตวัสะกด เพ่ือ
พัฒนาการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนจากรูปแบบการสอนโดยใชสมอง
เปนฐาน  จะเปนตัวชวยท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือชวยแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการเขียนตามมาตราตัวสะกดใหแก
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ผูเรียนได ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมหลายเลม และพบวามงีานวิจัยท่ีเก่ียวของหลายเลม ดังน้ี ประเทียนทอง ศุภ
วุฒิ,  ประยูร  บุญใช และพจมาน ชํานาญกิจ (2557 : บทคัดยอ)   ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 83.50/88.00 
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ โฉมยงค  มิมาชาและ กชกร ธิปตดี  (2557 : บทคัดยอ) ท่ีไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูทักษะการอานและเขียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาชุดการเรียนรูทักษะการอานและ
เขียนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน กลุมสาระ       การเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 87.84/89.43 สูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยท้ังสองเรื่อง พบวาผลมีความ
สอดคลองกัน คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จาก
ปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสรางชุดฝกทักษะโดยเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน (Brain-
based Learning) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนใหสูงข้ึน 
 

วัตถุประสงควิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใช
สมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด    กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมอง    เปนฐาน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

 
สมมติฐานการวิจยั 

นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

      ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

               กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมตัวอยางท่ีใชวิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง
และกลุมออนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 15 คนคละกัน  
 2. เน้ือหา เน้ือหาท่ีใชสรางชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดท่ีใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based learning) สาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 มีเน้ือหาดังตอไปน้ี                
 2.1 มาตราแมกน 

2.2 มาตราแมกก 

2.3 มาตราแมกบ 
 2.4 มาตราแมกด 
         3. ตัวแปร 



130 
 

 ตัวแปรตน คือ การสอนดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
 4. ระยะเวลา 
     - ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
     - เวลาท่ีใชในชุดฝก  4  ชุด คือ  4  ช่ัวโมง ไมรวมเวลาท่ีใชสอน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

          กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมตัวอยางท่ีใชวิธีเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุม
ออน จํานวน 15 คนคละกัน  
 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  1. ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 4 ชุดฝกไดแก  

  ชุดฝกท่ี 1 เรื่อง แมกนหรรษา ชวนมาเขียนคําอาน 
  ชุดฝกท่ี 2 เรื่อง เขียนอยางไร ใชใหเปน (มาตราแมกก) 
  ชุดฝกท่ี 3 เรื่อง คําศัพทนารู คูคําแมกบ 
  ชุดฝกท่ี 4 เรื่อง เรียนรูคํา ย้ําเรื่องแมกด 

   2. แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 4 แผน  4 ช่ัวโมง ประกอบดวย  
   แผนท่ี 1 เรื่อง  แมกน หรรษา ชวนมาเขียนคําอาน  จํานวน  1 ช่ัวโมง 
  แผนท่ี 2 เรื่อง  มาตราแมกก     จํานวน  1 ช่ัวโมง 

แผนท่ี 3 เรื่อง  มาตราแมกบ           จํานวน  1 ช่ัวโมง   
 แผนท่ี 4 เรื่อง  มาตราแมกด     จํานวน  1 ช่ัวโมง          

    ในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะมีกระบวนการ 3 ข้ัน คือ 
  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนกิจกรรมท่ีครูกับนักเรียนทํากิจกรรมเขาจังหวะโดยมี      เครื่องดนตรี
ประกอบเพ่ือกระตุน เตรียมความพรอมรางกายและสมองของผูเรียนกอนท่ีจะเขาสูเน้ือหา ท้ังน้ีจะนํากิจกรรม 
(Brain gym) ประกอบเพลงตางๆ เขามาใช โดยครูอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรมเขาจังหวะใหนักเรียนดูเปน
ตัวอยาง และใหนักเรียนทําตาม เมื่อทํากิจกรรมเขาจังหวะเสร็จแลวครูจะบอกจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียน
ทราบและถามคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการคิด 

ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดท่ีใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน          

(Brain based learning)  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตาม

มาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2   
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  ข้ันสอน ครดูําเนินการสอนตามกระบวนการท่ีครูไดสรางไว พรอมท้ังใหนักเรียนใชชุดฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน     (Brain based Learning)  
  ข้ันสรุป ครูใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือใหนักเรียนไดสรุปความรูท่ีไดรับจากบทเรียนรวมกัน 
   3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน – หลังเรียน เรื่องการเขียนสะกดคาํตามมาตราตัวสะกด
ท่ีใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based learning)  
มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 

     1. ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตางๆ 
     2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปน  

ปรนัย  จํานวน 20 ขอ  
อัตนัย   แบบฝกท่ี 1 เรื่อง  แมกน หรรษา ชวนมาเขียนคําอาน     จํานวน  10  ขอ 
 แบบฝกท่ี 2 เรื่อง  เขียนอยางไร ใชใหเปน (มาตราแมกก)      จํานวน  10  ขอ 
 แบบฝกท่ี 3 เรื่อง  คําศัพทนารู คูคําแมกบ    จํานวน  10  ขอ 
 แบบฝกท่ี 4 เรื่อง  เรียนรูคํา ย้ําเรื่องแมกด    จํานวน  12  ขอ 

กําหนดการใหคาคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน และตอบผิดได 0 คะแนน 
 
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล    

     1. ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน (Pre-test) เรื่องแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน จํานวน 20 ขอ กับนักเรียน
กลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา)    อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 15 คน 
ใชเวลาในการทดสอบ 20 นาที 
     2. ดําเนินการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน เมื่อเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะเสร็จ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง  ทําแบบฝกยอยหลังเรียน 
     3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการ
จัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน ท้ัง 4 ชุดแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน  
 การวิเคราะหขอมูล    
     1. ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู
แบบใชสมองเปนฐาน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยใชรอยละ (Percentage) 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดย
ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย        สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบคาที  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลการพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิค        การจัดการ
เรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชสมอง    เปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2   E1 ไดเทากับ 85.24 และ E2 ไดเทากับ 85.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80  แสดงวาชุดฝกทักษะ
การเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  แสดงดังตาราง 1 
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  ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดฝกทักษะการเขียนสะกด
คําตามมาตราตัวสะกด สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
 

  
E1 

 

 

คนท่ี 

/ 

คะแนน

เต็ม 

แบบฝกท่ี E2 

  

 

1 2 3 4 รวม หลังเรียน 

 

กลุมเปาหมาย 

ท้ังหมด 

5 5 5 6 21 20 

1 5 5 5 6 21 20 

2 5 5 4.5 6 19.5 20 

3 5 5 4 4 18 19 

4 5 4.5 4.5 4 38 18 

5 4.5 4.5 5 5 38 18 

6 4 4.5 4 4 39 17 

7 4 5 4 6 40 16 

8 4.5 5 5 5 40 17 

9 4 3 3 4 36 17 

10 4.5 4 5 4 39 16 

11 4 4.5 3 5 40 16 

12 4.5 3.5 4 5 37 16 

13 4.5 5 4 6 41 15 

14 4.5 4 4 4 36 16 

15 4.5 4.5 3 5 41 16 

รวม 67.5 67 62 72 268.5 257 

คิดเปนรอยละ 85.24 85.67 

E1 / E2 85.24 85.67 

  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  2 ท่ีเรียนดวยชุดฝก
ทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
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เทากับ 12.13  คิดเปนรอยละ  60.67  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 17.07  คิดเปนรอยละ 85.33 ซึ่งมี
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  แสดงดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรยีนวิชาภาษาไทยของนักเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
 

เลขท่ี 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
กอนเรียน (20) หลังเรียน  (20) 

1 20 20 0 
2 19 20 1 
3 17 19 2 
4 16 18 2 
5 15 18 3 
6 12 16 4 
7 11 16 5 
8 11 17 6 
9 10 17 7 
10 10 16 6 
11 9 16 7 
12 8 16 8 
13 8 15 7 
14 8 16 8 
15 8 16 8 

รวม 182 256 

คาเฉลี่ย 12.13 17.07 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.19 1.58 

รอยละ 60.67 85.33 

 
สรุปผลการวิจัย  
  1) ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกด โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 85.24/85.67  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 12.13  คิดเปนรอยละ  60.67  และ
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 17.07  คิดเปนรอยละ 85.33 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2           มีประสิทธิภาพเทากับ 
85.24/85.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80  ผลดังกลาวสอดคลองกับ      ประเทียนทอง ศุภวุฒิ,  ประยูร  บุญใช 
และพจมาน ชํานาญกิจ (2557 : บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานและ
การเขียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
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ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ    ชุดกิจกรรมการเรียนรูดานการอานและการเขียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 83.50/88.00 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะ
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบใชสมองเปนฐานมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน        ผลดังกลาวเกิดจากการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนสีสัน ดึงดูดความสนใจของผูเรียนและ  
มีการทํากิจกรรมเขาจังหวะกอนเขาสูบทเรียน โดยมีเครื่องดนตรีประกอบเพ่ือเปนการสรางบรรยากาศใหผูเรียนรูสึก
ผอนคลายอีกท้ังยังเปนการกระตุน เตรียมความพรอมรางกายและสมองของผูเรียนกอนท่ีจะเขาสูเน้ือหาใช (Brain 
gym) ประกอบเพลงตางๆ อีกท้ังครูใชเทคนิคการถามคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดฝกใชทักษะกระบวนการคิด
มากข้ึน ผลดังกลาวสอดคลองกับ                  วิมลรัตน  สุนทรโรจน,  (2550) ท่ีกลาววาครูผูสอนมีหนาท่ีในการ
สรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรู      แก ผูเรียนในลักษณะท่ีทันสมัย เพลิดเพลิน แตทาทายและชวนใหหาคําตอบเพ่ือ
กระตุนใหผูเรียน    เกิดการตื่นตัว แบบผอนคลายมากกวาความรูสึกเครียด กังวลและกดดัน เพราะสิ่งแวดลอม
ดังกลาว อาจทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูทางลบแกผูเรียนได  
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
                1. ครผููสอนควรใหนักเรียนทําแบบฝกอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการเสริมทักษะในดานการเขียนสะกดคํา
ตามมาตราตัวสะกดมากข้ึน 
       2. ครผููสอนควรจะมีการทดสอบการเขียนสะกดคําตามมาตราตวัสะกดในระดับช้ันประถมศึกษาทุก
ระดับช้ันช้ันเพ่ือวางรากฐานการเขียนสะกดคําท่ีถูกตองใหดียิ่งข้ึน   
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
       1. ผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาในทุกระดับ ควรใหการสนับสนุนและสงเสริม
ครูผูสอนในการจัดทําสื่อและใหความสําคญักับการเขียนสะกดคําใหมากข้ึน 
      2. ควรศึกษาเก่ียวกับการสรางเครื่องมือแบบตางๆ เชน บทเรยีนโปรแกรม ชุดฝกการเขียนในเรื่อง
ตางๆของหลักภาษาไทย เพ่ือนํามาเสรมิทักษะในการเขียนภาษาใหถูกตองเพ่ิมมากข้ึน 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

Guidelines for Organization Development  of  Procurement  Sections in Educational  
Intitutions  under Primary  Educational  Service    Arer  Office 2, Kamphaeng Phet 

 
ปยวรรณ  มากกลาย1  ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล2  

Piyawan Makklai 1 Phumpipat Rukponmongkol2  

 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  

2อาจารยประจาํสังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

78 คน หัวหนาพัสดุจํานวน 78 คน และเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 78 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 234 คน และผูเช่ียวชาญท่ีมี

ความรูและประสบการณการบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จดานการบริหารงานพัสดุ จํานวน 17 คน เครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามเปนลักษณะใหเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาความถ่ีรอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก     

 2. ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2 พบวา ปญหาภาพรวม 6 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

 3. แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

เขต 2  พบแนวทางท่ีสําคัญคือ ตองมีการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ ศึกษาเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุใหเขาใจ  

ประชุมช้ีแจง วางแผนงานพัสดุอยางตอเน่ือง  และสํารวจความตองการภายในโรงเรียน จัดหาพัสดุใหตรงตามความ

ตองการและทันกําหนดการใชงาน สงเจาหนาท่ีพัสดุเขารับการอบรมเพ่ือใหมีความรูความสามารถ และมีความเขมงวด

กับกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือใหไดพัสดุท่ีตรงตามความตองการ  การแจกจายพัสดุควรแตงตั้งบุคคลภายนอกเปน

กรรมการเบิกจายพัสดุและลงบันทึกหลักฐานทุกครั้ง ควรเครงครัดการเบิกจาย การจําหนายพัสดุ สามารถตรวจสอบได  

การควบคุมพัสดุ ติดตาม ตรวจสอบเจาหนาท่ีพัสดุใหจัดทําทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวนและเปนปจจุบันตรวจสอบบัญชี

พัสดุและสํารวจพัสดุคงเหลือใหถูกตอง การบํารุงรักษาควรมีการดูแล ตรวจสอบคุณภาพพัสดุของโรงเรียนเปนประจํา  
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เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  และดานการจําหนายพัสดุตองมีการกํากับ  ติดตาม  ทําทะเบียนควบคุมพัสดุและ

สํารวจพัสดุท่ีชํารุดใหเปนปจจุบันและจําหนาย   

คําสําคัญ: แนวทางพัฒนา / การบริหารงานพัสดุ / สถานศึกษา 

             
Abstract 

  This research aims were to: 1) study the condition of  inventory administration of the 
schools 2) Study the problem of the inventory administration of the school. 3) Find the guidelines to 
develop inventory administration of the schools under the Office of Kamphaengphet Educational 
Service Area 2. The sample consisted of 78 school administrators, 78 head of inventory and 78 
inventory staff totally 234  and experts with knowledge and experience in successful school 
management in inventory administration 17 persons. The instruments used in this research were 
questionnaire with more than one answer and interview. Statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation Frequency Percentage And content analysis 
 The research found that;  
 1. The state of inventory administration in schools under the jurisdiction of the Office of 
Kamphaengphet Educational Service Area 2, the overall level of performance was at a high level.  
 2. Problems in the inventory administration of school had six aspects the overall level of 
performance was at a high level. 
 3. Instructional guideline of inventory administration in schools under the Office of 
Kamphaengphet Educational Service Area 2 could learn about the rules of the giudelines to have a 
meeting to clarify the planning and planning and explore the needs within the school. The supply of 
materials to meet the needs and timely use. Organize or send staff to attend training to be 
knowledgeable. To be skilled in the work of inventory. And with the rigorous procurement process to 
get the inventory that meets the needs. The distribution of parcels should be outsourced to the 
inventory when it is disbursed. There should be evidence in the bill of lading and should be strictly 
disbursed. Distribution can check Inventory control to check inventory staff to make a complete and 
current inventory control by checking inventory and survey inventory to be accurate. And appointing 
a inventory member in the school.  Maintenance should be maintained to regularly check the quality 
of school supplies to be in ready condition if the school supplies are damaged that Not ready for 
immediate repair. Schools should also set a budget for repairs and the distribution of the inventory 
must be monitored the distribution of the registration of the inventory to checked to be current and 
to survey the damaged and distributed. 
  

ความเปนมาและความสําคัญ 
   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มีความมุงหมายท่ีจะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดี มีความสามารถและอยูรวมกับสังคม
ไดอยางมีความสุข โดยแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการปฏิรูประบบบริหารจัดการ จาก



138 
 

 

แบบเดิมท่ีเนนรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางไปสูการบริหารแบบกระจายอํานาจ โดยเฉพาะมาตรา 39 แหงการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนด
สาระสําคัญใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให
การศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรมคุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) 
 ประเทศไทยมีกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐท่ีจัดทําเปนระเบียบหรือแนวทาง ปฏิบัติสําหรับกระทรวง 
ทบวง กรม และจังหวัด โดยอาศัยกฎหมายแมบทในการบริหารราชการแผนดินคือ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน และออกเปนระเบียบคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ซึ่งมีการกําหนด
มาแลวตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา และมีการแกไขปรับปรุงหรือยกรางเปนฉบับใหม 
มาตามลําดับ จนถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับปจจุบัน ซึ่งใชมาตั้งแตป 2535 และมีการแกไข
เพ่ิมเติมบางเรื่องใหรัดกุมและทันสมัยมากข้ึน จนถึงปจจุบันก็ยังคงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงแกไขใหมใหกระบวนการบริหาร 
พัสดุเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน สําหรับองคการปกครองสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
รูปแบบอ่ืน เชน องคการมหาชน เปนตน จะกําหนดขอบังคับ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องน้ีข้ึนเอง แต
ในทางปฏิบัติก็ไดนําหลักการหรือกระบวนการในการบริหารพัสดุของสํานักนายก รัฐมนตรีไปปรับใชหรือนํามาใชท้ัง
กระบวนการโดยอนุโลม 
 หลักการจัดหาพัสดุภาครัฐท่ีดีของประเทศไทยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมไดกําหนดแนวคิดหรือหลกัการในการจัดหาพัสดุทุกข้ันตอน ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดหาพัสดุตอง
ดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ
ฯ และในการดําเนินงานแตละข้ันตอน ผูรับผิดชอบตองบันทึกหลักฐานในการดําเนินงาน พรอมท้ังระบุเหตุผลในการ
พิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไวเพ่ือประกอบการ พิจารณาดวย 
 การบริหารงานพัสดุ นับวาเปนเครื่องมือของการบริหารท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือเวียน ท้ังน้ีผูบริหารโรงเรียนควรใชวิธีการจัดหา การใชการบํารุงรักษาใหมีเจาหนาท่ีพัสดุท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ไดกลาวถึง กรอบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขอบขายท่ี
สําคัญ4 ดาน คือ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ การกําหนดแบบรูปรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจาง และการควบคุมบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุในปจจุบันผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนผูรับผิดชอบโดยตรง และไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดซื้อ/จัดจาง 
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 46/2546 เรื่อง มอบอํานาจเก่ียวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันท่ี 8 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 และแตงตั้งผูปฏิบัติงานพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ีพัสดุไดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
 จากการสัมภาษณการปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา ปญหาเกิดจาก เจาหนาท่ีไมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของไมมีบุคลากรในตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุไวปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ สถานศึกษาทุกแหงตองแตงตั้งครูผูสอนมา
ทําหนาท่ีพัสดุอีกตําแหนงหน่ึง ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานพัสดุ  เน่ืองจากมีการสับเปลี่ยนเจาหนาท่ีบอย โดยไมมี
การสอนงานกอนโยกยาย และไมมีการกํากับ ติดตามท่ีเพียงพอ การจัดซื้อจัดซื้อจัดจางสถานศึกษาสวนใหญจัดทํา
หลักฐานการจัดซื้อจัดจางไมถูกตองครบถวนตามระเบียบ ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการพัสดุสวนใหญท่ีพบใน
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ปจจุบัน พบวา ทรัพยากรไมเพียงพอเหมาะสม เชน ขาดแคลนบุคลากร ครูโยกยายบอย และงบประมาณไดรับจํากัด  
(ชุติมา อินสุวรรณ,2558) 
 จากปญหาการพัสดุท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน ในฐานะท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานดานพัสดุอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 ไดมองเห็นถึงความสําคัญของการบริหารงานพัสดุและครูผูรับผิดชอบ
น้ัน ตองมีความรูในเรื่องงานพัสดุอยางแทจริงท้ังครูท่ีรับผิดชอบในหนาท่ีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และเจาหนาท่ีพัสดุเองก็
ตาม เพราะถา หากวาไมมีความรูความเขาใจ เรื่องระเบียบงานพัสดุแลว เมื่อเกิดทําผิดระเบียบแลวก็จะเกิดความเสี่ยงใน
การไดรับโทษทางกฎหมายได ดังน้ันผูวิจัยจึงใหความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรผูรับผิดชอบการ
บริหารงานพัสดุ และเปนการชวยพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพัสดุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน  และเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2  
 2.  เพ่ือศึกษาปญหาการบรหิารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2  
 3.  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบรหิารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเปน 2  ข้ันตอนดังน้ี 
 ขอบเขตการวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน 

                      ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
  ข้ันตอนท่ี  2  การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 

 

ขอบเขตของเนือ้หา 

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2 โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  ตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ ดังน้ี  การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ  การจัดหาพัสดุ 
การแจกจายพัสดุ  การควบคุมพัสดุ  การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ  
       ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพและปญหาการการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
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  1. ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 190  คน หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  190  
คน  เจาหนาท่ีพัสดุ  จํานวน  190  รวมท้ังสิ้น 570 คน  ใชวิธีการสุมอยางงาย แบบแบงเปนสัดสวนไดกลุมตัวอยาง  
ดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 78 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 78 คนและเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 78 คน รวมท้ังท้ังสิ้น
จํานวน  234 คน 
 
    2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
                สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
เขต  2 และปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2   
   ข้ันตอนท่ี  2  การหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
   1. ขอบเขตผูใหขอมูล ไดแก  ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และผูเช่ียวชาญในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา จํานวน 17 คนคนโดย
มีเกณฑการเลือกผูบริหารสถานศกึษาท่ีมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษา 10 ป ข้ึนไป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาโทและเปนครูหรือผูท่ีมีประสบการณดานการบริหารงานพัสดุไมนอยกวา 10 ป 
  2. ตัวแปรท่ีศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
       ข้ันตอนท่ี  1  การศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
           ประชากร 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ   ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานพัสดุ ของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   จังหวัดกําแพงเพชร  ซึ่งประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 190  คน หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  190  คน  เจาหนาท่ีพัสดุ  จํานวน  190  คน รวมท้ังสิ้น 
570 คน 
         กลุมตัวอยาง 
         กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ   เจาหนาท่ีพัสดุ   สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเปดตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน  และใชวิธีการสุมอยางงาย แบบแบงเปนสัดสวนไดกลุมตัวอยาง  ดังน้ี ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 78 คน หัวหนาพัสดุ จํานวน 78 คนและเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 78 คน รวมท้ังท้ังสิ้นจํานวน  234 
คน 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale ) 
5  ระดับ   
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  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาในบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบกําหนดคําตอบใหเลือกตอบ 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
  การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูตามข้ันตอนตอไปน้ี 
   1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมลู 
ทําการศึกษาวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ  
   2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามดวยตนเอง และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   3. เดินทางไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากผูบริหาร หัวหนาพัสด ุและเจาหนาท่ีพัสด ุ
   4. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจาํนวน 234 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 นํามาวิเคราะหตามข้ันตอน
การวิจัยตอไป 
  การวิเคราะหขอมลู 
   1. วิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม ตอนท่ี 1  เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการ
แจกแจงความถ่ี (  Frequency ) และรอยละ (  Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   2. วิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม ตอนท่ี  2  เก่ียวกับสภาพบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา    สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยใช   คาเฉลี่ย ( Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
( Standard  Deviation )  แลวนําคาเฉลีย่มาเทียบกับเกณฑ 
   3. วิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม ตอนท่ี 3  เก่ียวกับปญหาในบรหิารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยการวิเคราะหเน้ือหา แจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และการหาคารอยละ (Percentage)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา  ดานการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ มคีาระหวาง 0.60 – 
1.00 ดานการจดัหาพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  ดานการแจกจายพัสดุ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  ดานการควบคุม
พัสดุ    ดานการบํารุงรักษา มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  และการจําหนายพัสดุ มคีาระหวาง 0.60 – 1.00 
      ข้ันตอนท่ี  2  แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต  2 
  ผูใหขอมูล 
  ผู ใหขอมูล ไดแก ตัวแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2   และผูเช่ียวชาญในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา จํานวน 17 คน 
 โดยใชขอมูลจากการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานพัสดุ ข้ันตอนท่ี 1 มาเปนฐานในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยมีเกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญดังน้ี ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณในการ
บริหารสถานศึกษา 10 ป ข้ึนไป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท   ครูหรือผูท่ีมีประสบการณดานการบริหารงานพัสดุ
ไมนอยกวา 10 ป 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
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  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ซึ่งไดจากการนําผลการวิจัยท่ีไดจากวัตถุประสงคขอท่ี 1 
และ 2 เก่ียวกับ สภาพ ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา มาสังเคราะห เรียบเรียง เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการ
สรางคําถามเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 
   
 
 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
        ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน ดวยตนเอง โดยมี
ข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปน้ี 
  1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรถึงผูเช่ียวชาญเพ่ือขอความ
รวมมือในการสัมภาษณเพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
       2. ผูวิจัยทําการนัดวันและเวลา  รวมถึงสถานท่ีในการสัมภาษณ 
  3. ผูวิจัยเดินทางไปดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 
                     4. ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือนําวิเคราะห และเขียนรายงานตอไป 
   การวิเคราะหขอมูล 
        การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ัง 17 คน  เก่ียวกับขอเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 มาวิเคราะหเน้ือหา  (Content  Analysis) และ แจกแจงความถ่ี แลวจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือรวบรวมเปน
แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
 
สรุปผลการวิจัย  

 1.  สภาพการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน  
ไดแก  ดานการจัดหาพัสดุ  รองลงมาไดแก ดานการควบคุมพัสดุ  ดานการวางแผนกําหนดความตองการ  ดานการ
แจกจายพัสดุ  ดานจําหนายพัสดุ  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ไดแก ดานการบํารุงรักษา  ตามลําดับ  ซึ่งแตละ
ดานมีรายละเอียดดังน้ี  

  1.1  ดานการวางแผนกําหนดความตองการ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความตองการ
ในการใชพัสดุ  รองลงมาคือ  กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบผูปฏิบัติงานพัสดุอยางชัดเจนตรวจสอบและประเมินผลการ
วางแผนกําหนดความตองการใชพัสดุทุกปการศึกษา  และตรวจสอบและประเมินผลการวางแผนกําหนดความตองการใช
พัสดุทุกปการศึกษา  ตามลําดับ 

  1.2  ดานการจัดหาพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  มีจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุอยาง
เครงครัด  รองลงมาคือ  การจัดหาพัสดุไดตรงตามคุณลักษณะท่ีกําหนด  และการจัดซื้อพัสดุไดตรงตามความตองการ
ของการใชงานตามโครงการตางๆ  และการจัดหาพัสดุโดยการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามระเบียบทุกข้ันตอน  ตามลําดับ 
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  1.3  ดานการแจกจายพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  ปฏิบัติตามระเบียบในการแจกจายพัสดุอยางเครงครัด มีหลักฐานการ
เบิกจายพัสดุถูกตองครบถวน  และแจกจายพัสดุตรงความตองการและคุมคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของผูใช  รองลงมา
คือ  ประเมินผลการแจกจายพัสดุทุกปงบประมาณ  และมีการเบิกจายพัสดุฝายตางๆอยางเพียงพอ  ตามลําดับ 

  1.4  ดานการควบคุมพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปและดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง  รองลงมาคือ  ควบคุม กํากับ ใหเจาหนาท่ีพัสดุและผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติอยาง
เครงครัด  และมีการจัดทําบัญชีพัสดุครบถวนและเปนปจจุบัน  และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตอสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินเปนประจําทุกป  ตามลําดับ 

  1.5  ดานการบํารุงรักษา  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  กําหนดการเก็บรักษาพัสดุอยางมีระบบ  เหมาะสมและปลอดภัย  
รองลงมาคือ  ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบํารุงรักษาพัสดุทุกปการศึกษา  และเก็บรักษาพัสดุอยางเปน
ระเบียบ เรียบรอยตามมาตรฐานการเก็บรักษาพัสดุแตละประเภท  ตามลําดับ 

  1.6  ดานจําหนายพัสดุ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  ไดแก  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจําหนายพัสดุเพ่ือตรวจสอบและ
จําหนายพัสดุไดตรงตามบัญชีจําหนาย  รองลงมาคือ  มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการจําหนายพัสดุอยางเครงครัด  และ
กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจําหนายพัสดุแกบุคลากรท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน  ตามลําดับ 

 2.  ปญหาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ซึ่งแตละดานมีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1  ดานการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องผูตอบแบบสํารวจความตองการพัสดุใหความรวมมือนอย  ผูบริหารมีสวนรวมในการ

วางแผนการกําหนดความตองการพัสดุนอย  เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจความตองการพัสดุไมครอบคลุมกับความตองการ  
  2.2  ดานการจัดหาพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องการจัดหาพัสดุลาชา ไมทันตอการความจําเปนเรงดวน  บุคลากรการจัดหาพัสดุไม

ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุกอนการจัดซื้อและกระบวนการจัดหาพัสดุไมเขมงวดทําใหไดพัสดุไม
ตรงตามความตองการของผูใช  งบประมาณไมเพียงพอตอความตองการในจัดหาพัสดุ   

  2.3  ดานการแจกจายพัสดุ   
   พบปญหาเรื่องการวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุไมสัมพันธกันกับการวางแผน

กําหนดความตองการ จึงทําใหการเบิกพัสดุมีปญหา  พัสดุคงเหลือไมเปนปจจุบัน  เจาหนาท่ีพัสดุยังมีขอบกพรองในการ
บันทึกการเบิกจายบัญชีพัสดุ ทําใหเกิดปญหาในการแจกจาย  

  2.4  ดานการควบคุมพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องเจาหนาควบคุมพัสดุละเลยในการควบคุมพัสดุเมื่อเกิดการสูญหายกระบวนการ

ติดตามไมเปนระบบ  ขอมูลการจัดหาพัสดุ ไมครบถวนจึงทําใหจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษาไมเปน
ปจจุบัน พัสดุคงเหลือไมเปนปจจุบัน  การประเมินผลการควบคุมพัสดุไมเปนระบบและไมตอเน่ือง   

  2.5  ดานการบํารุงรักษาพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องพัสดุท่ีชํารุดมีจํานวนมาก เพราะผูใชไมตระหนักในการใชอยางคุมคา และใชอยาง

เปนประสิทธิภาพและการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ติดตามและประเมินผลการบํารุงรักษาพัสดุ มีขอบกพรองและไม
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เปนปจจุบัน  เก็บรักษาพัสดุไมเปนไปตามมาตรฐานการเก็บรักษาพัสดุแตละประเภท  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูในดานการ
บํารุงรักษาพัสดุ เปนเหตุใหพัสดุเสื่อมสภาพเร็ว   

  2.6  ดานการจําหนายพัสดุ 
   พบปญหาเรื่องการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจําหนายพัสดุไมครอบคลุมและตอเน่ือง  

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปไมใหความสําคัญกับการจําหนายพัสดุและเจาหนาท่ีพัสดุไมไดศึกษาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ กอนการจําหนาย ทําใหการจําหนายไมเปนไปตามข้ันตอน  การจําหนายพัสดุไมสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุไดทุกขอ   

 3.  แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2  แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

  3.1  การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุ 
   โรงเรียนควรใหครูท่ีรับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน  ศึกษาเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุใหเขาใจ  มีการ

ประชุมช้ีแจง  ปรึกษา  วางแผนงานพัสดุอยางตอเน่ือง  และสํารวจความตองการภายในโรงเรียน 
  3.2  การจัดหาพัสดุ 
   มีการจัดหาพัสดุใหตรงตามความตองการและทันกําหนดการใชงาน  จัดหรือสงเจาหนาท่ีพัสดุเขา

รับการอบรมเพ่ือใหมีความรูความสามารถ  ใหมีความชํานาญในการทํางานพัสดุ   และมีความเขมงวดกับกระบวนการ
จัดหาพัสดุ  เพ่ือใหไดพัสดุท่ีตรงตามความตองการ   

  3.3  การแจกจายพัสดุ 
   แตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการเบิกจายพัสดุ   เมื่อมีการเบิกจายพัสดุ  ควรมีการลงหลักฐาน

ในใบเบิกพัสดุ  และควรเครงครัดการเบิกจาย การจําหนายพัสดุ สามารถตรวจสอบได   
  3.4  การควบคุมพัสดุ 
   ติดตาม  ตรวจสอบ  เจาหนาท่ีพัสดุใหจัดทําทะเบียนคุมพัสดุใหครบถวนและเปนปจจุบัน   

ตรวจสอบบัญชีพัสดุและสํารวจพัสดุคงเหลือใหถูกตองตรงกัน  และแตงตั้งกรรมการสํารวจพัสดุในโรงเรียน   
  3.5  การบํารุงรักษา 
   มีการดูแล ตรวจสอบคุณภาพพัสดุของโรงเรียนเปนประจํา  เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน   ถา

พบพัสดุของโรงเรียนมีการชํารุด เสียหาย ไมอยูในสภาพพรอมใชงานใหรีบดําเนินการซอมแซมทันที  และโรงเรียนควรตั้ง
งบประมาณในการดูแลซอมแซมพัสดุของโรงเรียน 

  3.6  การจําหนายพัสดุ 
   ในโรงเรียนตองมีการกํากับ  ติดตาม  การจําหนายพัสดุ  ทําทะเบียน  ควบคุม ท่ีจําหนายพัสดุ  มี

การตรวจสอบใหเปนปจจุบัน  และใหมีการสํารวจพัสดุท่ีมีการชํารุดและจัดจําหนาย 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
   แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต  2 มีประเด็นสําคัญดังน้ี 
  1. ผลการศึกษา สภาพการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ
ของ สถานศึกษา มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและตองปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6พ.ศ.2545) อยางเครงครัด เพราะถา



145 
 

 
 

หากปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดอาจจะไดรับโทษท้ังทางวินัยและทางอาญาได และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 มีการดําเนินการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป และไดรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผูปฏิบัติ
หนาท่ีงานพัสดุของโรงเรียนไดปรับปรุงแกไข ขอบกพรองของการปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ นอกจากน้ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดจัดใหมีการประชุม อบรมเจาหนาท่ีระดับสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของ พวงทอง ศิริพันธุ (2551, หนา 65-72) ไดศึกษา การบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนโดยรวมและรายดานมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ นิลโคตร (2551, หนา 116) ไดศึกษา สภาพปญหาและ
ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
พบวา สภาพการบริหารงานพัสดุของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
อยูในระดับมาก 
 2. ปญหาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 2 พบวา การวางแผนกําหนดความตองการพัสดุไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติงานพัสดุ งบประมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการในจัดหาพัสดุ การวางแผนกําหนดแนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุไมชัดเจนทําใหผูใชพัสดุเบิกพัสดุเกินความ
จําเปน ขาดการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการควบคุมพัสดุอยางตอเน่ืองพัสดุท่ีชํารุดมีจํานวนมาก เพราะผูใชขาด
การดูแลรักษาหลังการใชงาน เจาหนาท่ีพัสดุขาดความรูความเขาใจในข้ันตอนการจําหนายพัสดุ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิศิษฏ ธูปกลาง (2547) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานควบคุมพัสดุโรงเรียนกันเกราพิทยาคม จังหวัด
นครราชสีมา กอนการศึกษาคนควาพบวา เจาหนาท่ีพัสดุประจําฝายมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
คอนขางนอย การปฏิบัติหนาท่ีสวนใหญเปนการอํานวยความสะดวกในการเบิก-จายพัสดุ จากพัสดุกลางของโรงเรียนการ
จัดทําหลักฐานตาง ๆ ไมเปนปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยารัตน กิยะแพทย (2548) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบงานพัสดุโรงเรียนบานโสกเตย อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปญหาการปฏิบัติงานดานการควบคุมพัสดุไม
เปนไปตามหลักการจัดเก็บ มีการนําพัสดุไปใชกอนการเขียนใบเบิก การลงบัญชีไมเปนปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําปทําหนาท่ีไมสมบูรณ ท้ังน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ มงคล ทองเหลือ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนไตรคาม อําเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย พบวา ระบบงานพัสดุกอนการดําเนินการพัฒนา 
ดานการควบคุมการลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนไมถูกตอง ไมเปนไปตามลําดับข้ันตอนและไมเปนปจจุบัน การเบิกจาย
พัสดุไมมีการวางแผนกําหนดเวลาเบิกจายท่ีชัดเจน การบํารุงรักษาพัสดุขาดการควบคุม ดูแลและจัดเก็บใหเปนระเบียบ 
การตรวจสอบพัสดุขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรัตน กะตะศิลา (2551) ไดศึกษาการ
พัฒนาระบบงานพัสดุโรงเรียนสัมฤทธ์ิ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ระบบงานพัสดุของโรงเรียนบานสัมฤทธ์ิ
กอนการดําเนินการดานการควบคุมพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ ลงทะเบียนไมถูกตองตามระเบียบ ไมเปนไปตามละดับ
ข้ันตอน ไมมีลําดับข้ันตอนวิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน ขาดความตอเน่ือง ทําใหไมเปนปจจุบันการเบิก-จายพัสดุ ไมมีการ
วางแผนกําหนดเวลาเบิกจายท่ีชัดเจน ลําดับข้ันตอน วิธีการไมชัดเจนใชเวลานานขาดการประชาสัมพันธใหผูรับบริการ
ทราบ การบํารุงรักษาพัสดุ ขาดการควบคุมดูแลและจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู เปนระเบียบเรียบรอย งายตอการเบิก-
จายและการตรวจสอบ คนหา และสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพร วันหลัง (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานพัสดุ
โรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา กอนดําเนินการพัฒนาระบบงาน
พัสดุโรงเรียนทุงกุลาประชานุสรณ ระบบการจัดซื้อจัดจางลาชา การเบิกจายวัสดุไมสะดวกไมทันตอความตองการใชงาน 
การจัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑไมเรียบรอย และไมเปนปจจุบัน ไมไดดําเนินการจําหนายพัสดุท่ีสิ้นสภาพการ
ใชงาน 
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 3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวาควรมีการวางแผนกําหนดความตองการพัสดุใหสอดคลองกับแนวการปฏิบัติงานพัสดุ ควร
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณรายจายประจําปไวลวงหนาทุกป ควรมีการวางแผนและกําหนด
แนวปฏิบัติในการแจกจายพัสดุท่ีชัดเจนเพ่ือทําใหผูใชพัสดุเบิกพัสดุไดครบถวนถูกตอง ควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุ
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ สถานศึกษาควรมีหองจัดเก็บพัสดุท่ีเปนสัดสวนเปนการเฉพาะ และควรจัดทําคูมือการจําหนาย
พัสดุเพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีถูกตองท้ังน้ีอาจเปนเพราะเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัด จึงควรทําทะเบียนคุมลักษณะของครุภัณฑแตละรายการเพ่ือสะดวกในการจัดหา 
อีกท้ังควรสํารวจความตองการในการใชพัสดุทุกครั้งกอนดําเนินการจัดหาพัสดุ ท้ังน้ีเมื่อสถานศึกษาไดรับทราบ
งบประมาณท่ีแนนอนแลว ผูบริหารควรมีการประชุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือทําการวางแผน วิเคราะหสภาพของ
สถานศึกษา เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป รวมถึงการจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจาง ชวยใหการจัดซื้อ จัดจาง
เปนไปตามกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนลดปญหาการจัดซื้อ จัดจางท่ีลาชา ไมทันใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร 
โสภา(2550, หนา 53) ท่ีไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา การจัดหาพัสดุควรจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจางเมื่อไดรับทราบงบประมาณจายลวงหนาทุก
ป และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรจัดทําคูมือ แบบฟอรมการจัดซื้อ จัดจาง และเอกสารท่ีเก่ียวของให
โรงเรียนปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎ ขอบังคับ และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนใน
ทิศทางเดียวกัน อีกท้ังควรจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดหาพัสดุเปนประจําทุกป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูปฏิบัติหนาท่ี
พัสดุ เปนครูผูสอนไมมีความรูดานพัสดุโดยตรง จึงทําใหการบริหารงานพัสดุไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และสอดคลอง
กับงานวิจัยของชูชาติ คาดสนิท (2552,หนา 69) ไดศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนางานพัสดุโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานการควบคุมพัสดุควรลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุให
เปนปจจุบันอยูเสมอ ควรกําหนดข้ันตอนการเบิก-จาย โดยพิมพเอกสารพรอมคําอธิบายใหชัดเจนเพราะขนตอนการ
เบิกจายจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเบิก ในการเบิกพัสดุท่ีตองใหทันเวลาท่ีตองการใช และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พิชชนาภา เมธวัน (2550, หนา 62) ไดศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานพัสดุสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1พบวา ดานการบํารุงรักษาพัสดุของสถานศึกษา ควรตั้งงบประมาณซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุใหเพียงพอเพ่ือใหใชการไดตลอดอายุการใชงาน และควรมีการฝกอบรมการซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ
เบ้ืองตนใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือใหการใชงานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนผู วิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 

    1.1 ควรสงเสริมใหสถานศึกษา สรางเครือขายในการนําระบบขอมูลสารสนเทศดานพัสดุ มาใชใน
การบริหารงานพัสดุ 
   1.2 ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุใหกับสถานศึกษา 
   1.3 ควรมีการจัดฝกอบรม ใหกับผูปฏิบัติงานพัสดุ โดยใหมีการฝกปฏิบัติจริง พรอมท้ังติดตาม
ประเมินผลการอบรม 



147 
 

 
 

  2. ผูบริหารสถานศึกษา 
   2.1 ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารและพัฒนางานดานพัสดุโดยเฉพาะ 
   2.2 ควรสรางเครือขายสถานศึกษา พรอมท้ังกําหนดนโยบายในการนําขอมูลสารสนเทศมาใชกับ
งานพัสดุ 
   2.3 มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุในทุกข้ันตอน
อยางจริงจัง 
  3. เจาหนาท่ีพัสดุ 
   3.1 ควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของตนเองใหสอดคลองกับปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 
   3.2 ควรจัดทําเอกสารพัสดุใหเปนปจจุบัน 
   3.3 ควรนําขอมูลสารสนเทศและใชเทคโนโลยีมาชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจัยแนวทางการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหไดขอสรุปเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานพัสดุท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
  2. ควรมีการวิจัยถึงปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารพัสดุในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต2  
  3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

The study of Ability to Solve Scientific Problems using Techniques STAD  
(Student Team Achievement Division) Topic of Force and Motion  

of Grade 7 Students. 

 
พิมพพกา  จันทรพุฒ1 เพลิน  แกวสุข2 และ นันทวัน  พัวพัน3 

Pimpaka   Chanput1 Plaen  Kaewsuk2 and Nuntawan  Phuaphan3 
 

1นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
2 ครูโรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 

3อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
บทคัดยอ 

 การปฏิบัติการในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดย

ใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดําเนินการวิจัยดังน้ี ข้ันวางแผน (Plan) 

เปนการเตรียมออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ในรายวิชา

วิทยาศาสตรโดยมีแผนการจัดการเรียนรู 2 แผน เวลา 6 ช่ัวโมง ข้ันการปฏิบัติตามแผน (Action) เปนการจัดกิจกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 

ข้ันการสังเกตตรวจสอบผลจากการปฏิบัติตามแผน (Observe) เปนการประเมินความสามารถในการแกไขปญหาทาง

วิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู และข้ันการสะทอนผล (Reflection) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 50 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD แบบวัดความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร และแบบบันทึก

อนุทินสะทอนความคิดท่ีเกิดจากตัวผูเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะหขอมูลแบบขอสรุปเปนการ

สรางขอสรุปของขอมูลจากผลคะแนนท่ีไดของนักเรียนแตละคนตามประเด็นการประเมิน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถในการแกไขปญหาจาก

สถานการณทางวิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 80 จากจํานวน

นักเรียน 50 คน ท่ีสามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได 

 2. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชเทคนิค STAD มีพฤติกรรมท่ีสามารถแกไขปญหาทาง

วิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพดีมากจํานวน 40 คน และอยูในระดับดีจํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนนักเรียน 50 คน ท่ีสามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD/ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 
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Abstract 

 The operating in the classroom aims to develop the ability of resolve scientific issues by 

subject motion and effort STAD, the student's high school years, as follows: step action 1 research 

plan (the Plan) is to prepare the design plan for the learning activity using techniques STAD story 

forces and motion in detail science with plans to manage learning plan 6-hour time step 2 

compliance plan (Action) plan a learning management to resolve the problem by using scientific 

techniques, STAD, Reno. The movement and strong steps observing results from compliance plan 

(Observe) is evaluated the ability to resolve scientific issues in learning process and reflection effect 

(Reflection), samples used in research include high school students 1 school of Lomsakwittayakom 

school studying in semester 2 academic years, the number of people 50 2560 tool used in this 

research contains. The management plan, learn technique STAD temple-style ability to solve 

scientific problems. Model, the observed behavior, the ability to resolve scientific issues and notes in 

his diary: the idea was born from the students. Data analysis, statistics and data analysis with the 

basic form a conclusion as to create a summary of data from the result of each student according to 

the evaluation issues. 

 The research found that 

 1. Students who study strength and mobility using STAD techniques have the ability to solve 

problems from a scientific situation during learning activities. The average score is 80% of the 50 

students who can solve a scientific problem. 

 2. Students who study strength and mobility using STAD techniques have behavior that can 

resolve scientific problems during learning activities. There were 40 students and 10 good students, 

80% of the 50 students who could solve the problem. 

Keyword  : Management of learning using STAD techniques./ Ability to solve scientific problems. 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูวิทยาศาสตรถือวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมใหนักเรียนเปนผู

ท่ีมีความรอบรูในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (scientific and technological literacy) กลาวคือ เปนผูท่ีมีความรู

ความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสามารถประยุกตใชความรูความเขาใจน้ันแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน คิด

วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณในการตัดสินใจในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและมีปฏิสัมพันธตอประเด็นท่ี

เก่ียวของกับวิทยาศาสตรและสังคมไดอยางเหมาะสม (National Research Council, 1995) ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติ

สําคัญท่ีจําเปนตองพัฒนาใหเกิดกับผูเรียนทุกคนในโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (knowledge based society) 

แตในปจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรของครูสงผลใหนักเรียนมีการเรียนรูแบบทองจํา 

ขาดความเขาใจจนทําใหนักเรียนไมสนใจเรียนและสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตรตกต่ํา สภาพ

การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปจจุบัน ครูพบวาผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีผลรบกวนตอการเรียน มีความเอาใจใสใน

การเรียนนอย ไมทํางานตามท่ีครูมอบหมาย ไมถามคําถามหรอืเมื่อถามแลวก็ไมสนใจฟงคําตอบ มีการแสดงความคิดเห็น

นอย มีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมนอยและบางครั้งก็หนีเรียนซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนปญหารบกวนการเรียน

การสอนในช้ันเรียนรวมถึงสภาพการเรียนการสอนในช้ันเรียนน่ันก็คือ ในดานตัวผูเรียนทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจ
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เน้ือหาของบทเรียนท่ีครูอธิบายไดชัดเจน ติดตามบทเรียนไมทันเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนต่ํา และยังเกิดปญหาตามมาอีกประการหน่ึงคือ การจัดการศึกษาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ทุกคนจึงจํา 

เปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพ่ือท่ีจะเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึน และสามารถนํา

ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2551:1) กระบวนการ

เรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญท่ีชวยพัฒนาดานสติปญญาและความคิดของนักเรียน การเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม

หรือการเลือกประสบการณตางๆ ท่ีดีใหกับนักเรียนเนนใหผูเรียนไดฝกคิดและแกปญหาดวยตนเอง หรือใหนักเรียนได

เสาะแสวงหา คนหา และสรุปสรางองคความรูดวยตนเองก็จะสามารถพัฒนาสติปญญาและความคิดของนักเรียนไดเปน

อยางดี (พรทิพย  อุดร. 2550: 1) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือจึงเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการจัด

สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรู

ความสามารถแตกตางกัน โดยท่ีแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม คนท่ีเรียนเกง

ชวยคนท่ีออนกวา สมาชิกภายในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน แตตองรวมรับผิดชอบตอการ

เรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของแตละกลุม การเรียนรูแบบรวมมือ

สามารถนํามาใชกับการเรียนทุกวิชา และทุกระดับช้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาในดานการ

แกปญหา (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2545: 51) ดังน้ัน การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams 

Achievement Division) ซึ่งมีการจัดกลุมนักเรียนตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ี

เรียนเกง – ปานกลาง – ออน โดยครูสอนเน้ือหาบทเรียนใหมใหกับนักเรยีนและใหนักเรียนชวยกันศึกษาและทํากิจกรรม

ท่ีไดรับมอบหมายรวมกันจนสําเร็จมีการทดสอบรายบุคคลเพ่ือดูความกาวหนาของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน

รูปแบบน้ีชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม มีปฏิสัมพันธกัน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนการชวยเหลือเก้ือกูลกัน นอกจากน้ียังเปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ ท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกระบวนการคิดแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรไดเต็มศักยภาพอีกดวย  

 จากปญหาดังกลาวและการสังเกตนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาคุณภาพการจัดการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย นักเรียนยังไมเขาใจในเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีไดดีเทาท่ีควร เชน

นักเรียนไมสามารถคํานวณหาแรง ระยะทางการเคลื่อนท่ี และการกระจัด ซึ่งเปนสิ่งท่ีอยูใกลตัวในชีวิตประจําวัน ผูวิจัย

จึงไดจัดทํางานวิจัย เรื่อง การสงเสริมความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรง

และการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใช

เทคนิค STAD มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู ซึ่งสามารถนําความรูไปใช

ประโยชน เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบและสามารถนําไปสูการศึกษาตอในระดับสูงได 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สอดคลองกับเน้ือหาสาระ

วิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD  
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            ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค 

STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบ Classroom Action 

Research ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนและนําผลมาใชในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

(สุวิมล  วองวานิช,2555) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดความสามารถการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ

การเคลื่อนท่ีฉบับเดียว ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรและอนุทินสะทอนความคิด

ของนักเรียน เพ่ือนํามาเปนหลักฐานในการอธิบายเก่ียวกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ

ตามแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

 1. ข้ันวางแผนการปฏิบัติ โดยศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง แรง ปริมาณสเกลารและ

ปริมาณเวกเตอร จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสํารวจความรูเดิมของนักเรียนซึ่งผลท่ีไดนํามาพิจารณา

ประกอบการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ในการออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูข้ึนอยูกับธรรมชาติของเน้ือหาในแตละเรื่อง 

  2. ข้ันการปฏิบัติ นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ท่ีสรางข้ึนไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

  3. ข้ันสังเกต ในขณะท่ีดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไดสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนท่ีมีตอการทํา

กิจกรรมและการตอบคําถามในช้ันเรียนแลวบันทึกขอมูลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

  4. ข้ันสะทอนผล นําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตรวมถึงอนุทินของนักเรียนมาทําการวิเคราะหเพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูในครั้งตอไป สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยวงจรการวิจัยปฏิบัติการ

ในช้ันเรียนท้ังหมด 2 วงจรตามแผนการจัดการเรียนรูรวมกันท้ังหมด 2 แผน ประกอบดวยแนวคิดหลักดังน้ี แรง 

ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร และปริมาณการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

เคร่ืองมือวิจัย  

 1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ 

STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ซึ่งประกอบไปดวยเรื่อง แรง ปริมาณสเกลาร ปริมาณเวกเตอร และปริมาณการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุจํานวน 2 แผน เวลา 6 ช่ัวโมง พบวา การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู โดยใช

เทคนิค STAD เรื่อง แรง ปริมาณสเกลลารและปริมาณเวกเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.72 ซึ่งมีความสอดคลองระดับมากท่ีสุด แผนจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ปริมาณการเคลื่อนท่ีของวัตถุ พบวา การวิเคราะห

หาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ปริมาณการเคลื่อนท่ีของวัตถุ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.67 ซึ่งมีความสอดคลองระดับมากท่ีสุด  

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

    2.1 แบบวัดความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีจํานวน 1 ชุด เปนแบบวัดการคิดแกไขปญหาแบบอัตนัยจํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน ซึ่งในแบบ

การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  
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วัดทักษะจะมีเน้ือหาท่ีมุงเนนใหผูเรียนตอบคําถามแบบใหเหตุผลในเรื่องของการแกไขปญหาจากสถานการณท่ีกําหนดให    

มีคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00           

    2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชแบบสังเกตอยางไมเปนทางการเปนการ

สังเกตท่ีมีจุดหมายตามวัตถุประสงคท่ีเรากําหนดไวลวงหนา การสังเกตจะประกอบไปดวยบุคคลสองฝาย คือ ผูสอนและ

ผูสังเกตรวมโดยจะสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการจัดการเรียนรูและทําการจดบันทึกใหไดขอมูลท่ีเปนธรรมชาติ 

เชน พฤติกรรมท่ีผูเรียนสามารถแกปญหาการทดลองเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีไดเองโดยท่ีผูสอนไมตองบอก มีคาความ

สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 ผูวิจัยจะสังเกตนักเรียนเปนรายบุคคล โดย

เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 2 จํานวน 50 คน ในระหวางการจัดการเรียนรู                        

    2.3 แบบบันทึกอนุทิน เปนการสะทอนความคิดท่ีเกิดจากตัวผูเรียนเองท่ีรับรูขอมูลและโจทยปญหาจาก

ผูสอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดท้ังในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ แลวจึงนําสถานการณน้ันมาคิด วิเคราะหใครครวญตามความคิด 

ความเขาใจของตนเอง กอนท่ีจะบอกตอผูอ่ืนโดยผานท้ังทางการพูดและการเขียน มีการสะทอนท่ีเปนเหตุเปนผล เพ่ือหา

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

       การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยขอมูลท่ีไดระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนรูกับกลุมท่ีศึกษา ตามข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนประกอบดวย 4 ข้ันตอนไดแก ข้ันวางแผน

การปฏิบัติ (Plan) ข้ันปฏิบัติ (Act) ข้ันสังเกต (Observe) และข้ันสะทอนผล (Reflect) เก็บขอมูลโดยใชแบบวัด

ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร แบบบันทึกอนุทินสะทอนความคิดของนักเรียนและแบบสังเกต

พฤติกรรมการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือประเมินความเหมาะสมของ

กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนแลวนําจุดดอยหรือสิ่งท่ีขาดหายไปในการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงในการจัดการเรียนรูในครั้ง

ตอไป 

การวิเคราะหขอมูล  

 นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาจากการใชแบบวัด

ความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จะทําการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมโดย

คํานวณหาคาสถิติ  โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนรวมท้ังการเขียนบันทึกอนุทินสะทอนความคิดของนักเรียน วิเคราะหการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแตละครั้งวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม มีสิ่งไหนท่ีขาดหายไปบาง มี

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไรจากน้ันบันทึกขอมูลท่ีไวอยางละเอียด เมื่อทําการสอนครบ 2 แผนการ

จัดการเรียนรู นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหและสรางขอสรุปท่ีเปนแนวทาปฏิบัติท่ีดีของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

เทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนนแตละระดับของแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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สถานการณ
ท่ี 

จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตอบ  จํานวน
นักเรียน 4 (คะแนน) 3 (คะแนน) 2 (คะแนน) 1 (คะแนน) 0 (คะแนน) 

1 0  33  2  13  2  50 (คน) 

2 3  43  1  1  2  50 (คน) 

3 7  6  5  22  10  50 (คน) 

4 2  20  10  12  6  50 (คน) 

5 0  1  27  5 17  50 (คน) 
  

 จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายสถานการณของแบบวัดความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร

ระหวางเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 50 คน ไดดังน้ี 

   สถานการณท่ี  1 ไมมีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 4 คะแนน มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 3 คะแนน จํานวน 33 คน โดยตอบ

ไดตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุเก่ียวกับการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ี

ตอบได 2 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบนอกเหนือจากประเด็นคําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ี

จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 1 คะแนน จํานวน 13 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลัก

ตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได และมีกลุม

ตัวอยางท่ีตอบได 0 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบไมตรงตามแนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่อง

แรงและการเคลือ่นท่ีได ยกตัวอยางสถานการณท่ี 1 เชน  

       คําถาม : นพไดออกแรงกระทําตอวัตถุไมวาจะเปนการผลักหรือการดึงสงผลใหวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

       คําตอบ : เคลื่อนท่ีไปยังทิศทางท่ีเราตองการดวยการผลักหรือการดึงดวยแรงของเราเปลี่ยนจากจุดเดิมของวัตถุไป 

                   ยังจุดท่ีเราตองการและการผลักหรือการดึงถาวัตถุมีนํ้าหนักมากก็ตองออกแรงมากยิ่งข้ึนเราสามารถหา 

                   คาแรงนิวตันของเราไดดวย 

   สถานการณท่ี  2  มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 4 คะแนน จํานวน 3 คน โดยตอบแนวคิดหลักและสามารถอธิบายเหตุผล

ประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีไดอยางครอบคลุมและครบถวน มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 3 

คะแนน จํานวน 43 คน โดยตอบไดตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องน้ันๆ 

เก่ียวกับการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 2 คะแนน จํานวน 1 คน โดยตอบนอกเหนือจาก

ประเด็นคําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบ

ได 1 คะแนน จํานวน 1 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ี

จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได และมีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 0 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบไมตรงตาม

แนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได ยกตัวอยางสถานการณท่ี 2 เชน 

       คําถาม : ถาระพีตองการใหลูกบอลเคลื่อนท่ีไปทางทิศเหนือระพีจะตองทําอยางไร เพราะเหตุใด 

       คําตอบ : ระพีจะตองออกแรงแตะลูกบอลไปทางทิศเหนือ เพราะ การท่ีเราจะใหวัตถุไปในทิศทางใด เราตองออก 

                   แรงกระทําตอวัตถุไปในทิศทางน้ันๆ  

   สถานการณท่ี  3  มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 4 คะแนน จํานวน 7 คน โดยตอบแนวคิดหลักและสามารถอธิบายเหตุผล

ประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีไดอยางครอบคลุมและครบถวน มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 3 

คะแนน จํานวน 6 คน โดยตอบไดตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องน้ันๆ เก่ียวกับ

การเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 2 คะแนน จํานวน 5 คน โดยตอบนอกเหนือจากประเด็น

คําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 1 

คะแนน จํานวน 22 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ี
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จะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได และมีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 0 คะแนน จํานวน 10 คน โดยตอบไมตรงตาม

แนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได ยกตัวอยางสถานการณท่ี 3 เชน 

       คําถาม : เมื่อรถคันหน่ึงมีการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีของรถคันน้ันสามารถบงบอกถึงอัตราเร็วและความเร็วได 

                  อยางไร 

       คําตอบ : เมื่อรถมีการเคลื่อนท่ีจะสามารถบอกอัตราเร็วไดโดยนําระยะทางท่ีรถเคลื่อนท่ีมาหารดวยเวลาท่ีรถ 

                   เคลื่อนท่ี และบอกความเร็วไดโดยนําระยะทางการกระจัดท่ีรถเคลื่อนท่ีมาหารเวลาท่ีรถเคลื่อนท่ี 

   สถานการณท่ี  4  มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 4 คะแนน จํานวน 2 คน โดยตอบแนวคิดหลักและสามารถอธิบายเหตุผล

ประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีไดอยางครอบคลุมและครบถวน มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 3 

คะแนน จํานวน 20 คน โดยตอบไดตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องน้ันๆ 

เก่ียวกับการเรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 2 คะแนน จํานวน 10 คน โดยตอบ

นอกเหนือจากประเด็นคําตอบแตมีการอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุม

ตัวอยางท่ีตอบได 1 คะแนน จํานวน 12 คน โดยตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผล

ประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได และมีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 0 คะแนน จํานวน 6 คน โดย

ตอบไมตรงตามแนวคิดและไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได ยกตัวอยางสถานการณ

ท่ี 4 เชน 

       คําถาม : เมื่อกําปนดึงแถบกระดาษดวยอัตราเร็วท่ีตางกัน ระยะหางบนแถบกระดาษจะตางกันหรือไมอยางไร 

       คําตอบ : เมื่อกําปนดึงแถบกระดาษดวยอัตราเร็วท่ีตางกัน ระยะหางบนแถบกระดาษจะตางกัน เพราะเมื่อกําปน 

                   ดึงแถบกระดาษดวยอัตราเร็วท่ีไมคงท่ีระยะหางบนแถบกระดาษก็จะไมเทากันแตถากําปนดึงแถบ 

                   กระดาษดวยอัตราเร็วคงท่ีระยะหางบนแถบกระดาษก็จะเทากัน 

   สถานการณท่ี  5  ไมมีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 4 คะแนน มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 3 คะแนน จํานวน 1 คน โดยตอบได

ตามแนวคิดหลักและอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องน้ันๆ เก่ียวกับการเรียนเรื่อง แรงและการ

เคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 2 คะแนน จํานวน 27 คน โดยตอบนอกเหนือจากประเด็นคําตอบแตมีการอธิบาย

เหตุผลประกอบถึงสาเหตท่ีุจะตองรูในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได มีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 1 คะแนน จํานวน 5 คน โดย

ตอบเพียงแนวคิดหลักตามแนวคําตอบแตไมสามารถอธิบายเหตุผลประกอบถึงสาเหตุท่ีจะตองรูในเรื่องแรงและการ

เคลื่อนท่ีได และมีกลุมตัวอยางท่ีตอบได 0 คะแนน จํานวน 17 คน โดยตอบไมตรงตามแนวคิดและไมสามารถอธิบายถึง

เหตุผลประกอบในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีได ยกตัวอยางสถานการณท่ี 5 เชน 

       คําถาม : เมื่อวาวาเดินทางจากจุด A ไปจุด B ระยะตามเสนรอบรูปกับระยะในแนวเสนตรงเทากันหรือไม อยางไร 

       คําตอบ : ไมเพราะ ถาเราเดินไปตามเสนรอบรูปจะเรียกวา ระยะทาง ถาเราเดินไปตามเสนตรงจะเรียกวาการ 

                   กระจัด การกระจัดจะใกลกวาเสนทางปกติ 

 2.  ผลการบันทึกอนุทินสะทอนความคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     2.1 นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีมากข้ึนเมื่อมีการจัดการเรียนสอนท่ี

แปลกใหมไปจากเดิมไดฝกลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดแกไขปญหาจากสถานการณตางๆ รวมกับเพ่ือนๆ ทําใหสามารถจํา

เน้ือหาเรื่องท่ีเรียนไดมากข้ึน ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน 

           คนท่ี 1 : ไดเรียนรูกิจกรรมใหมท่ีแตกตางจากท่ีเคยเรียนไดทําการทดลองดวยตนเองและไดชวย 

                                  เพ่ือนๆแกไขปญหาตางๆ 

           คนท่ี 2 : ไดเรียนรูเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีและไดฝกการคํานวณเรื่องความเร็วและอัตราเร็วทําให 

                                  เขาใจเน้ือหาการคํานวณไดดี 

            คนท่ี 3 : ไดฝกการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะเรียนทําใหมีประสบการณเพ่ิมมากข้ึนและไดเรียนรู 

                                  เก่ียวกับแรงและการเคลื่อนท่ีวามีหลักการอยางไร 
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     2.2 นักเรียนสวนมากพบปญหาและอุปสรรคดานเน้ือหาในเรื่องของการคํานวณหาความเร็วเน่ืองจากมีการ

คํานวณหาระยะทางการกระจัดซึ่งเปนการคํานวณคณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐานนักเรียนยังไมไดเรียนเรื่องการยายขางของ

ตัวเลขจึงยังไมคอยเขาใจในเรื่องน้ี ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน 

           คนท่ี 1 : ยังไมเขาใจเรื่องการคํานวณหาความเร็วเพราะยังไมเขาใจเรื่องการคํานวณ 

           คนท่ี 2 : ไดเรียนรูเรื่องการคํานวณมากข้ึนแตยังไมสามารถนําไปใชโดยไมมีตัวอยางได 

            คนท่ี 3 : ไดฝกการการคํานวณการหาอัตราเร็วและความเร็วทําใหเขาใจในเรื่องของคณิตศาสตรเพ่ิม 

                                 มากข้ึน 

    2.3 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประวันไดโดยเมื่อมีการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไมวาจะเปนการคิดคํานวณการตอบโจทยปญหาสถานการณตางๆ ท่ีเคยไดเรียนไปปรับใชใน

การเรียนเน้ือหาเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีตอไป ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน 

           คนท่ี 1 : นําไปใชในดานการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพราะครูมีการสอนวิธีการคํานวณตามหลักของ 

                                  คณิตศาสตรใหลวงหนาแลว 

           คนท่ี 2 : สามารถนําไปใชเวลาเจอขอสอบท่ีตองมีการคิดแกปญหาทําใหเราคิดแกปญหาไดอยางเปน 

                                 ระบบ 

            คนท่ี 3 : นําไปใชในเรื่องของการออกแรงกระทําตอวัตถุเมื่อเราไดยกของหรือเก็บของชวยแมเราจะได 

                                  ฝกคิดคํานวณไปดวย 

   2.4 นักเรียนอยากใหครูผูสอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุมเน่ืองจาก

นักเรียนบางคนไมไดทํากิจกรรมกับกลุมเพ่ือนตนเองจึงทําใหไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นเทาท่ีควรและปรับปรุงในเรื่อง

ของเวลาในการสอนอาจจะมีการสอนท่ีเกินเวลาไปบาง ตัวอยางการบันทึกอนุทิน เชน 

           คนท่ี 1 : อยากใหครูอนุญาตใหนักเรียนเลือกกลุมการทํางานดวยตนเองเพราะเวลาทํางานกับท่ีไมคอย 

                                 สนิทเราไมคอยกลาท่ีจะเสนอความคิดเห็น 

           คนท่ี 2 : อยากใหครูสอนแบบจัดกิจกรรมแบบน้ีแตปลอยตามเวลาเรียนใหเร็วมากกวาน้ี 

            คนท่ี 3 : อยากใหครูอธิบายข้ันตอนการคํานวณอยางละเอียดแบบตัวตอตัวจะไดเขามากยิ่งข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง แรงและ

การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจยัสรุปไดดงัน้ี 

 1. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถในการแกไขปญหาจาก

สถานการณทางวิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 80 จากจํานวน

นักเรียน 50 คน ท่ีสามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได 

 2. นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชเทคนิค STAD มีพฤติกรรมท่ีสามารถแกไขปญหาทาง

วิทยาศาสตรในระหวางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู อยูในระดับคณุภาพดีมากจํานวน 40 คน และอยูในระดับดีจํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 80 จากจํานวนนักเรียน 50 คน ท่ีสามารถแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได 

  3. ผลการบันทึกอนุทินสะทอนความคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีมากข้ึนเมื่อมีการจัดการเรียนสอนท่ี

แปลกใหมไปจากเดิมไดฝกลงมือปฏิบัติดวยตนเองไดแกไขปญหาจากสถานการณตางๆ รวมกับเพ่ือนๆ ทําใหสามารถจํา

เน้ือหาเรื่องท่ีเรียนไดมากข้ึน ซึ่งนักเรียนสวนมากพบปญหาและอุปสรรคดานเน้ือหาในเรื่องของการคํานวณหาความเร็ว

เน่ืองจากมีการคํานวณหาระยะทางการกระจัดซึ่งเปนการคํานวณคณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐานนักเรียนยังไมไดเรียนเรื่องการ

ยายขางของตัวเลขจึงยังไมคอยเขาใจในเรื่องน้ี มีนักเรียนสวนใหญท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประ
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วันไดโดยเมื่อมีการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนสามารถนําความรูท่ีไดรับไมวาจะเปนการคิดคํานวณการตอบโจทยปญหา

สถานการณตางๆ ท่ีเคยไดเรียนไปปรับใชในการเรียนเน้ือหาเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีตอไป และนักเรียนอยากให

ครูผูสอนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดกิจกรรมกลุมเน่ืองจากนักเรียนบางคนไมไดทํากิจกรรมกับ

กลุมเพ่ือนตนเองจึงทําใหไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นเทาท่ีควรและปรับปรุงในเรื่องของเวลาในการสอนอาจจะมีการ

สอนท่ีเกินเวลาไปบาง  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

  นักเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชเทคนิค STAD มีความความสามารถในการแกไขปญหาทาง

วิทยาศาสตรอยูในเกณฑปานกลางคิดเปนรอยละ 80 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค STAD ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับข้ันตอนตั้งแตการศึกษาภาคทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําให

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนลําดับข้ันตอนทําใหผูเรียนไดเกิดการลําดับความคิด สงผลใหเกิดความเขาใจ

ในเน้ือหาโดยในการจัดกิจกรรมนักเรียนภายในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดและทบทวนบทเรียนท่ีเรียนจบแลว ครูจะให 

นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนท่ีไดจากการทดสอบจะถูกแปลงคะแนนของแตละกลุม ท่ี

เรียกวา กลุมสัมฤทธ์ิ  (Achievement Division) คิดคํานวณดวยตนเอง และนักเรียนไดฝกการเช่ือมโยงความรูท่ีไดจาก

การทดลองไปสูสถานการณจริงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนท่ีกําลังเรียน กอใหเกิดความรูและความ

เขาใจท่ีลึกซึ้งและยาวนานรวมถึงเกิดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพู 

สัจจวาณิชย (2553) ท่ีไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD โดยใชชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม

รวมมือเทคนิค STAD โดยใชชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 84.50/83.95 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด นักเรียนท่ีเรียนดวย

กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD โดยใชชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ันเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกมล ชอสลิด (2555) ท่ีไดศึกษาผลการสอนแบบใชปญหาเปนฐานท่ี

มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนหลัง

เรียนดวยการสอนแบบใชปญหาเปนฐานกับการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน หลังเรียนดวยการสอนแบบใชปญหาเปนฐานกับการสอน

แบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หลังเรียนโดยการสอน

แบบใชปญหาเปนฐานกับหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา

นักเรียนท่ีเรียนดวย กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีความสามรถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตร 

ซึ่งเปนวิธีท่ีครูใชจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวยตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนท่ีเรียนดวยกระบวนการน้ีจะมีแรงจูงใจในการแกไขปญหาสูง เช่ือมโยงความรูกับโลกความเปนจริง นักเรียนเปน

ผูเลือกวิธีการคนหาคําตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากน้ันลงมือปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณา

การความรูและทักษะในการแกไขปญหา สรุปขอคนพบ สรางความรูใหม แลกเปลี่ยนความรูและสามารถนําไปใชในชีวิต

จริงได 

ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน

การทําวิจัยครั้งตอไป 
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 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตร 

 2. ในการวัดความสามรถในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรควรมีการวัดหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลท่ี

ชัดเจน ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือการแกปญหาทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 3 แผน 

2) แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 3) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง  4) แบบบันทึกอนุทิน สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที และวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพ 

  ผลการวิจัยพบวา 1.นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ท่ี

เรียนดวยการจัดการเรยีนรูตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังจากท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

สะเต็มศึกษาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 โดยเมื่อทําการพิจารณาเปนรายดานน้ันนักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงข้ึนในทุกๆดาน 

ซึ่งดานการคนหาปญหามีความสามารถสูงท่ีสุด  

 

คําสําคัญ : ความสามารถในการคิดแกปญหา / สะเต็มศึกษา  

 

Abstract 
 The purposes of this research were to encourage of the Problem Solving Abilities about 

force and motion using STEM Education for 7th Grade students by using engineering design process to 

solve the problem of science. The sample was the 7 Grade students at Suankularbwittayalai 

Phetchabun school consisted of 30. The second semester of academic year 2017 by simple random 

sampling. The instruments in this research were 1) lesson plans. 2) The ability to solve scientific 

problems. 3) Semi-structured. Interview 4) Recording Diary. The data analysis were mean, standard 

deviation and t-test dependent. Data were analyzed by qualitative method. 
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 The result found that; 1) Talented students of Problem Solving Abilities about force and 

motion. by using engineering design process. The students of Problem Solving Abilities. Post-test was 

higher the pre-test at .01 level of significance. 2) Talented students of Problem Solving Abilities. 

found that the Problem Solving Abilities Each side. It was found that students Problem Solving 

Abilities. After by Using STEM Education By Using Engineering process. The students of Problem 

Solving Abilities. At .01 level of significance. When considering each aspect, When considering each 

aspect. It is found that the finding way of the students solving abilities is maximum.  
 

Keywords: Problem Solving Abilities / STEM Education 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ความสามารถในการคิดมีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในปจจุบัน และยังเปนอีกจุดหมายหน่ึงของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน เพ่ือท่ีจะนําไปสูการ
สรางองคความรู เพ่ือการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ซึ่งความสามารถในการคิดมีความจําเปน
สําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต การดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานใหบรรลุตามจุดประสงคจนประสบความสําเร็จ (ศศิธร 
พงษโภคา, 2558) โดยประโยชนของการคิดและแกปญหาเปนน้ันจะชวยพัฒนาชีวิตและการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา (ศศิธร พงษโภคา, 2558) 

การคิดแกปญหาน้ันเปนกระบวนการทางความคิดท่ีมีความสําคัญตอผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถสรางองค
ความรูท่ีผานการคิดแกไขปญหา รวมท้ังการสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังคํากลาว
ของ ทอแรนซ ท่ีกลาววา “ความคิดสรางสรรคจึงเปนกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ันเอง เรียกกระบวนการ
ลักษณะน้ีวา กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ” (สุวิตรา บุญแจง , 2559) ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญกับการ
จัดการเรียนการสอนวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีสงเสริมและพัฒนาการคิด โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือฝกการคิด
แกปญหาใหกับผูเรียน การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการแกปญหาเปนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิดแกปญหาอยางเปนข้ันตอน โดยใชการระดมสมอง ซึ่งสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันและอนาคตได (วัชรา เลาเรียนดี, 2555) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังท่ี
กลาวมา มีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education) ท่ีมุงแกไขปญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตจริง เพ่ือเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต และความคิดสรางสรรค (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี,2557) โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเปนฐานในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ช้ันเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพ่ือแกปญหา ซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับจากผูสอนไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ จากวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร  
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยรูจักการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
(กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ , 2557) 
 จากสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบันของโรงเรียน ผูเรียนไมคอยไดพัฒนาการ

ดานทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดแกปญหา เน่ืองจากผูเรียนยังขาดการเรียนรูดวยตนเอง การฝกคิด 

วิเคราะห และการคิดแกไขปญหาดวยตนเองเปน ทําใหผูวิจัยสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STEM  เรื่อง แรงและ

การเคลื่อนท่ี เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือท่ีจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ี

หลากหลายผานกิจกรรม การออกแบบ สรางสรรคสิ่งใหมๆข้ึนมา และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานทักษะการคิดแกปญหา

มากข้ึน 

 

 

 



162 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี แบงเปนหัวขอยอยดังน้ี 

3.3.1. ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 
3.3.2. ระยะทาง การกระจัด 
3.3.3. ความเร็ว อัตราเร็ว 

 ดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน - การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) โดยใช 

                                                  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

  ตัวแปรตาม  - ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 ดานระยะเวลา 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 – เมษายน พ.ศ. 2561 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom action research) เพ่ือตอบจุดประสงคการ

วิจัย กอนดําเนินงานวิจัยในช้ันเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ในการสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 จึงดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หรือ Classroom Action Research (ACR) ซึ่งเปนการศึกษา

คนควาเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติการสอนหรือเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการสอนใหบรรลุผลตามท่ี

ตองการ ไดดําเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยใชวงจร PAOR 4 ข้ันตอนคือ ข้ันวางแผน (Plan)         

ข้ันปฏิบัติการ (Act) ข้ันสังเกตการณ (Observe) และข้ันสะทอนผลการปฎิบัติ (Reflect) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การดําเนินการวิจัยตามวงจร PAOR 3 รอบ 

ตัวแปรตน 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา (STEM education) โดยใชกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร   

 ประชากร คือ นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ภาคเรยีนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 77 คน 
 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ 

ท่ีเรียนเน้ือหาเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 30 คน เปนนักเรียนชาย 11 คน และเปนนักเรียนหญิง 19 คน  โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แบบวัด

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 3) แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง และ 4) แบบบันทึกอนุทิน             

ซึ่งรายละเอียดของการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือเปนดังน้ี 

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมีท้ังหมดจํานวน 3 แผน เวลาท่ีใชในการทําแผนการจัดการเรียนรูท้ังหมด 

12 ช่ัวโมง  

2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา สรางข้ึนโดยกําหนดขอบเขตของคําถามจากปญหาตางๆท่ี
เก่ียวของกับการคิดแกปญหา ลักษณะของแบบวัดเปนแบบเขียนตอบ จํานวน 5 ขอ จะทําการทดสอบกอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนของแตละแผนเรียบรอยแลว มีความสอดคลองกับคาความตรงตามเน้ือหา อยูท่ีระดับ 1.0          
ซึ่งสามารถนําไปใชในการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาได 

2.3 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ลักษณะคําถามท่ีผูวิจัยไดตั้งไว ซึ่งจะเปนประเด็นหลักท่ีสามารถวัดทักษะการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียน ในเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยจะมีขอคําถาม ดังตอไปน้ี 1) เมื่อนักเรียนได
ยินคําวาความสามารถในการคิดแกปญหานักเรียนนึกถึงอะไร 2) นักเรียนคิดวาสามารถคิดแกปญหาดวยตนเองไดหรือไม 
อยางไร 3) บอกสิ่งท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไดในชีวิตประจําวันและคิดวาเคลื่อนท่ีไดอยางไร  4) นักเรียนคิดวาถาตองสราง
สิ่งประดิษฐข้ึนมาสักช้ินเพ่ือแกไขปญหา จะสามารถสรางไดหรือไม  โดยจะทําการสัมภาษณนอกเวลาเรียน หลังจากท่ีทํา
การจัดการเรียนการสอนครบท้ัง 3 แผน ซึ่งจะทําการสุมอยางงาย จํานวน 5 คน ระยะเวลาในการสัมภาษณคนละ      
10 นาที โดยประมาณ 

2.4 แบบบันทึกอนุทิน สําหรับนักเรียนเปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหนักเรียนบันทึกสิ่งท่ีไดรับจากการเรียนรู 
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแตละครั้งวานักเรียนไดรับความรูอะไรบางจากการจัดการเรียนรูในครั้งน้ัน และเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูของผูวิจัย เพ่ือจะไดนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ทําการทดสอบกอนเรียน ซึ่งจะทําการวัดกอนการจัดการเรียนการสอนท้ัง 3 แผน โดยใหผูเรียนทําแบบวัด

ความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 5 ขอ แบบเขียนตอบตอบ ระยะเวลา 30 นาที 

 2. ดําเนินการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู

แบบ STEM Education เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 

จํานวน 3 แผน รวมเวลา 12 ช่ัวโมง ไดแก 

  แผนท่ี 1 การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 
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  แผนท่ี 2 ระยะทาง การกระจัด 

  แผนท่ี 3 ความเร็ว อัตราเร็ว 

 3. ระหวางดําเนินการจัดการเรียนรูของกลุมตัวอยางตามแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรู

แบบ STEM Education ผูสอนจะทําการสังเกตและประเมินความสามารถในการคิดแกปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการ

เรียนรูหรือเกิดข้ึนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 4. ทําการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ดวยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลท่ีไดจากการสุมอยางงาย แลวทําการ

จดบันทึกและบันทึกเทป เก่ียวกับสิ่งท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู  

 5. ทําการทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะทําการวัดหลังจากการจัดการเรียนการสอนแตละแผนเสร็จเรียบรอย โดยให

ผูเรียนทําโดยใหผูเรียนทําแบบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 5 ขอ แบบเขียน

ตอบ ระยะเวลา 30 นาที รวมท้ังหมด 5 ขอ 

 6. แจกแบบบันทึกอนุทินใหนักเรียนทําหลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการแกปญหา ตามแนวคิด

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เสร็จสิ้นแลวของแตละแผน ท้ัง 3 แผน 

 7. นําขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบการแกปญหา ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา        

(STEM Education) มาทําการวิเคราะหขอมูล แลวหาคาความถ่ีและคารอยละโดยเฉลี่ย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง  แรงและการ

เคลื่อนท่ี ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดย

ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี โดย

ใชรูปแบบการจัดการเรียนรู STEM Education สําหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งรายละเอียดของผลการ

วิเคราะหขอมูลสามารถนําเสนอไดตามลําดับดังตอไปน้ี 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพ่ือเสริม

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังตอไปน้ี  
 

  1.1 การสรางสถานการณใหนักเรียนไดแกปญหา ทําใหเกิดกระบวนการคิดแกปญหาสงเสริมให

นักเรียนใชความรู เหตุผล และหลักการทางวิทยาศาสตรมาใหในการหาวิธีการแกไขปญหา ผนวกกับการใชคําถามเพ่ือให

นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นท่ีหลายหลาย 

 การสรางสถานการณใหตัดสินใจ ทําใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจึงเกิดกระบวนการคิด

แกปญหา เพ่ือท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดใหได แตอยางไรก็ตามการท่ีจะแกปญหาไดสําเร็จน้ัน นักเรียนจะตองทําการคิดคน 

และสรางช้ินงานข้ึนมาในการแสดงหลักฐานเชิงประจักษหรือการใหเหตุผลท่ีอางอิงหลักการทางวิทยาศาสตร เมื่อ

พิจารณาจากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง และแบบบันทึกอนุทิน จะพบลักษณะการสอนเชนน้ีอยูในแผนการจัดการ

เรียนรูท่ี 1 2 และ 3 จากแผนการสอนท่ี 1 พบวานักเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมากเมื่อปรับ

ใชกับแผนการสอนท่ี 2 และ 3 ยังพบวานักเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางตอเน่ือง แสดงวาการ

สอนเชนน้ีมีประสิทธิภาพ ดังภาพตัวอยางการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
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ภาพท่ี 1 การคนหาปญหาจากสถานการณเพ่ือสงเสริม        ภาพท่ี 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดเก่ียวกับปญหา 

           การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร                                       สูการออกแบบวิธีการแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 วางแผนและดําเนินการสรางช้ินงานเพ่ือแกปญหา        ภาพท่ี 4  ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

                                                                                            ช้ินงาน 

 

 1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษากอนและหลังเรียนเพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาดังตอไปน้ี 

 

 ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษากอนและหลังเรียน

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหา 

คะแนน n คะแนนเต็ม 𝒙� S.D. t sig 

การทดสอบกอนเรียน 30 40 31.05 6.37 5.026 .000 
การทดสอบหลังเรยีน 30 40 36.40 3.36 

* P <.01 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนท่ีเรียนตามแนวคิด

สะเต็มศึกษา กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.05 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 6.37 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

36.40 สวนเบ่ียงแบนมาตรฐานเทากับ 3.36 คา t= 5.026 และ Sig.= 000 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

 2. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน ในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีเปนอยางไรเมือ่

เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 จากการวิเคราะหของมูลเพ่ือสังเกตพัฒนาการทางดานทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 เมื่อเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

ท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดแตละดาน ไดแก 1.การคนหาความจริง 2. การคนหาปญหา 3. การคนหาความคิด      

4. การคนหาคําตอบ 5. การคาหาคําตอบท่ีเปนท่ียอมรับ ท่ีจะนําเสนอผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิด

แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลังเรียนในภาพรวม โดยทําการพิจารณาเปนรายดาน 

 การเปรียบเทียบผลกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวา นักเรียนมีพัฒนาการในคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับกอนการจัดการ

เรียนรู ท่ีนักเรียนยังไมสามารถคิดแกปญหาไดอยางถูกตอง หลากหลาย และเปนลําดับข้ึนตอน ในทุกประเด็น แต
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ภายหลังการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวา

นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมสูงข้ึนเกือบทุกดาน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 

ดานการคนหาปญหามากท่ีสุด (รอยละ 78) รองลงมา การคนหาความจริง (รอยละ 68) การคนหาคําตอบ (รอยละ 64) 

การคาหาคําตอบท่ีเปนท่ียอมรับ (รอยละ 58) และการคนหาความคิด (รอยละ 51) ตามลําดับ แสดงภาพท่ี 5 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของ    

           กลุมตัวอยางจําแนกตามทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรท้ัง 5 ดาน 

 

 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท้ังกอนเรียนและหลัง

เรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความสามารถในการคนหาปญหาสูงท่ีสุดคิดเปน รอยละ 78 เมื่อพิจารณาและ

ตีความหมายของนักเรียนอยางละเอียดเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนเปนรายดานนักเรียนมี

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนทุกๆดาน เมื่อนําอนุทินของนักเรียนมาประกอบ พบวา 

นักเรียนชอบท่ีจะแสดงความคิดเห็น ไดเปนคนหาวิธีการและวางแผนการดําเนินการคนหาปญหา วิธีการแกปญหา   

และไดลงมือปฏิบัติสรางชินงานดวยตัวเอง ยกตัวอยางอนุทินของนักเรียนบางคน เชน 

 “เรียนเรื่องน้ีสนุกไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูสึกกับเพ่ือนแตละกลุม เพราะวามีความคิดท่ีแตกตาง

กันจึงเกิดความสนุก และไดรูความคิดของเพ่ือนดวย” (อนุทินของแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 นักเรียนเลขท่ี 15) 

 “การไดลงมือทําดวยตัวเองทําใหสนุก อยากท่ีจะเรียนและเขาใจมากข้ึน เพราะไดเปนคนคนหาวิธีการ

ออกแบบและสรางดวยตัวเอง ไมตองมาน่ังฟงบรรยาย” (อนุทินของแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 นักเรียนเลขท่ี 3) 

 3. แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาท่ีแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียน และความรูสึกของนักเรียนท่ี

มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการทางวิศวกรรม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 

พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหากอนและหลังไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

58
 

68
 

63
 

78
 

46
 51

 59
 64

 

49
 

58
 

กอน เรี ยน  หลั ง เ รี ยน  

การคนหาความจริง การคนหาปญหา 

การคนหาความคิด การคนหาคําตอบ 

การคนหาคําตอบท่ีเปนท่ียอมรับ 
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โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามจุดประสงคการ

วิจัยท่ีกําหนดไวโดย หลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ พรทิพย  ศิริภัทราชัย (2556) ท่ี

กลาววา STEM Education เปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมในศตวรรษท่ี 21

เพราะสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดดี มีความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจเปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงท้ังดานความรูทักษะการคิด และ

ทักษะอ่ืนๆ มาใชในการแกปญหา การคนควา สราง มีความสรางสรรค ความแปลกใหม และการแกปญหาอยางมี

ความหมายและพัฒนาคิดคนสิ่งตางๆ ในโลกปจจุบัน การเนนความเขาใจอยางลึกซึ้งการมีสวนรวมของผูเรียน 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กอนเรียนและหลังเรียนโดย
จําแนกตามทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร พบวา จากการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร
จากการไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
วิจัยท่ีไดกําหนดไวโดยนักเรยีนมีความสามารถในการคนหาปญหาสูงสุดและมีความสามารถในการคนหาความคิดต่ําท่ีสุด
ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตยา พูนเรือง (2558) ท่ีกลาววาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิด  

สะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีทักษะ

ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ประกอบดวยความสามารถ 5 ดาน ไดแก 1.การคนหาความจริง  2. การคนหาปญหา 3. การคนหาความคิด               

4. การคนหาคําตอบ และ 5.การคนหาคําตอบท่ีเปนท่ียอมรับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนท่ีไดรับการ

เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดวยวิธีการทางกระบวนการวิศวกรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนในทุกดาน โดยคาเฉลี่ย

กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งดานท่ีนักเรียนมีความสามารถเพ่ิมข้ึน

เปนลําดับท่ี 1 คือ ดานการคนหาปญหา รองลงมาคือการคนหาความจริง การคนหาคําตอบ การคนหาคําตอบท่ีเปนท่ี

ยอมรับ การคนหาความคิด ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนแบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวยในผูเรียนฝกกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ 

เน่ืองจากการบวนการสะเต็มศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหาท่ีนําไปสูการคนหาคําตอบ ซึ่ง

สอดคลองกับกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ท้ัง 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปญหาการกําหนดสถานการณและทําความเขาใจกับสถานการณ ในน้ีผูวิจัยไดใชสถานการณ

ท่ีนําไปสูการสังเกต เปนคําถามท่ีใหผูเรียนใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพ่ือรับรู วิเคราะหสถานการณ และรวบรวมขอมูล 

จากกรณีศึกษา สอดคลองกับข้ันตอน การคนหาความคิด ตามกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ท่ีผูเรียนจะตอง

ทําการคนหาความจริงโดยการสรางสถานการณเพ่ือรวบรวมคําตอบท่ีเปนขอเท็จจริงใหไดมากท่ีสุด เพ่ือการวิเคราะห

และแกปญหาในข้ันตอไป เปนการฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดคลอง คือคิดหาปญหาใหไดปริมาณมาก ซึ่งสอดคลองนง

นุช เอกตระกูล (2558) กลาววาเปนวิธีท่ีใหผูเรียนมีการฝกทักษะมากข้ึน มีการเช่ือมโยงความรูท่ีตนมีมาใชแกไขปญหาท่ี

ตัวเองกําลังประสบและเปนการกระตุนใหรูจักวิเคราะหปญหาได เปนไปตามจุดประสงคท่ีผูสอนตั้งไว 

 ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดทีเก่ียวของกับปญหา ผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการออกแบบช้ินงาน 

เปนสถานการณท่ีผูเรียนจะตองทําการเอาขอมูลตางๆมาใชในการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการคนหาความคิด  

ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในข้ันน้ีผูเรียนจะตองทําการคนควา สืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลง
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ตางๆ เพ่ือหาวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลายและนาสนใจ โดยการใชผูเรียนรวมกันระดมความคิด หรือขอสงสัยท่ีมุงให

ผูเรียนคนหาวิธีการแกปญหาใหไดมากท่ีสุด เพ่ือฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม คิดหลากหลาย แปลกใหม ในข้ันน้ีถือ

เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งผูวิจัยพบวา การใหผูเรียนระดมความคิดเพ่ือหาวิธีการแกไข

ปญหาน้ัน มีประสิทธิภาพกวาการใหผูเรียนคิดเพียงคนเดียว อาจเน่ืองมาจาก ประสบการณ แนวคิด วิธีการสืบคนมี

ความแตกตางกัน ทําใหไดแนวทางท่ีหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ นงนุช เอกตระกูล (2558) ท่ีกลาววาเปนวิธีท่ีใหผูเรียน

มีการฝกทักษะมากข้ึน มีการเช่ือมโยงความรูท่ีตนมีมาใชแกไขปญหาท่ีตัวเองกําลังประสบและเปนการกระตุนใหรูจัก

วิเคราะหปญหาอยางละเอียดและรอบคอบผูเรียนก็สามารถพัฒนาได เปนไปตามจุดประสงคท่ีผูสอนตั้งไว 

 ข้ันตอนท่ี 3  ผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการออกแบบวิธีการแกปญหาสูการคาดการณอยางมีเหตุผล จาก

ขอมูลท่ีรวบรวมไดในข้ันท่ีแลว สอดคลองกับข้ันตอนของการคนหาปญหาตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ผูเรียนสามารถทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา จัดลําดับปญหา โดยผูเรียนสามารถจําแนกปญหาใหญ – ยอย 

พรอมท้ังเลือกปญหาท่ีตองทําการแกไขเปนอันดับแรก จากขอเท็จจริงท่ีไดเก็บรวบรวมไว ซึ่งสอดคลองกับ                 

นงนุช เอกตระกูล (2558)  ท่ีกลาววา การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ STEM เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค (SPS) การจัดการเรียนรูแบบ STEM Education เปนวิธีท่ีใหนักเรียน

มีการฝกทักษะมากข้ึน มีการเช่ือมโยงความรูท่ีตนมี และเปนการฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิด คิดไดหลากหลายรูปแบบ 

 ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณจากข้ันตอนท่ีแลวสูการออกแบบ วางแผน       

ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการคนหาความคิด ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในข้ันน้ีผูเรียนจะตองทําการ

วางแผนถึงการสรางช้ินงานเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหา โดยใหรูเรียนรวมกันระดมความคิด และรูปแบบของช้ินงาน เพ่ือ

ใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริง มีความหลากหลาย แปลกใหม และไม

เหมือนใคร ซึ่งผูเรียนจะทําการวางแผนการทํากิจกรรมตางๆคนหาคําตอบดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให

ไดรับประสบการณตรง ทําใหผูเรียนตองคิดหาวิธีในการแกปญหาน้ันๆ ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2555)  ท่ีกลาว

วา การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนแบบลองผิดลองถูกบางจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในวิธีการแกปญหา เขาใจ 

จดจําการเรียนรูไดดี 

 ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบ การประเมินผลขอมูลและการปรับปรุงแกไข ในข้ันน้ีผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการ

อธิบาย เปนสถานการณท่ีผูเรียนตองใชขอมูล การแปลความหมายขอมูล สอดคลองกับข้ันตอนการคนหาคําตอบ ตาม

กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งในข้ันน้ีผูเรียนจะทําการพิจารณาหรือประเมินขอดีและขอเสีย สําหรับเลือก

วิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด 

 ข้ันตอนท่ี 6 การนําเสนอวิธีการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการใชจริง ท่ีผูเรียนจะตองนําเอา

ความรูหรือกฎเกณฑตาง ๆมาใชใหเกิดประโยชนในสถานการณใหมๆซึ่งสอดคลองกับ ทอแรนซ (Torrance , 1962) ท่ี

กลาวา การแกปญหาจะมีวิธีการคนหาคําตอบท่ีแตกตางกันออกไป มีความสลับซับซอน และการคนพบของแนวทางการ

แกปญหาท่ีเปนไปได และเหมาะสมท่ีสุดในสภาพแวดลอมขณะน้ัน ตามข้ันตอนการคนหาแนวทางการแกปญหา ดวย

กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ท่ีผูเรียนจะตองนําเอาความรูมาอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการแกปญหาอยาง

เปนลําดับข้ันตอน เพ่ือฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดท่ีรอบคลอบ คิดไดระเอียดท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 ซึ่งข้ันตอนของการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีความสอดคลองกับกระบวนการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรในทุกๆข้ัน และยังชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิด พิจารณารายละเอียดจากสถานการณปญหาอยางเปน

ข้ันตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงผลใหการแกปญหาทางวิทยาศาสตรจะไดแนวทางหลากหลาย และ

สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณจริง เพราะผานการวิเคราะหดวยวิธีการทางวิศวกรรมมาเปนอยางดี นอกจากน้ี

รูปแบบสะเต็มศึกษาท่ีเรียนดวยวิธีการออกแบบทางวิศวกรรม เปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเพ่ือใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเองโดยใชสถานการณท่ีเก่ียวของกับตัวผูเรียน เพราะเมื่อผูเรียนไปเจอกับสถานการณปญหา จะชวยกระตุนให

ผูเรียนเกิดการคิด การคนหาปญหา และแนวทางการแกปญหา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือฝก
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ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพ (ชุลีพร ปนธนสุวรรณ ,2556) ทําใหการสงเสริมความสามารถใน

การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ดวยข้ันตอนของการออกแบบเชิงวิศวกรรม น้ันสามารถ

นําไปใชในหองเรียนไดจริงเน่ืองจากเปนรูปแบบท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ 

การแสวงหาความรู และสงเสริมใหเกิดทักษะในการแกปญหา การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีเหตุผล และการคิดอยาง

เปนข้ันเปนตอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ดังน้ันครูผูสอนจึงควรจัดเตรยีมกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดบัความสามารถของนักเรียน และมีความเก่ียวของ

กับชีวิตประจําวันท่ีเช่ือมโยงกับบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากท่ีจะเรียนรู  

 2. กิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครูผูสอนเพ่ือใหเกิดผลดีตอการพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา ข้ันตอนคนหาปญหาในแตละ

กิจกรรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอาจใชวิธีการท่ีแปลกใหม เพ่ือนําเขาสูการวางแผน ออกแบบแนวทาง

แกปญหา 

 3. การศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรของผูเรียน ในบางข้ันตอนของกิจกรรม เชน ข้ันของการรวบรวมขอมูลและแนวคิดทีเก่ียวของกับปญหา 

ของนักเรียนน้ันสวนใหญจะใชแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ตซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ดังน้ันครูผูสอนอาจจะรวบรวม

แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของและนาเช่ือถือไวลวงหนา เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควาหาแนวหาในการแกปญหา 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิด

แกปญหาในหลายๆดาน 

 2. จากผลการศึกษาพบวา การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ันสามารถใชได แตการจัดการเรียนรูในครั้งน้ีผูวิจัยทดลองใชเพียง 3 ครั้งเทาน้ัน 

จึงไมสามารถระบุความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียนน้ันมีความคงทนและยั่งยืนหรือไม ดังน้ัน

การศึกษาครั้งตอไปความทําการศึกษาความคงทนในการเรียนรูแบบการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรท่ีมีความคงทน

และยั่งยืน 
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การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เร่ือง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 
โดยใชชุดกิจกรรม PDCA ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา 

The  Development of Learning  Outcomes in Physics – Linear Motions of grade 10 Students 
Using PDCA Package of Bankhonpittaya School 
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บทคัดยอ 
              การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรงระหวาง

กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนว

ตรง โดยใชชุดกิจกรรม PDCA ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานโคนพิทยา จํานวน 10 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูและ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม PDCA  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชชุด

กิจกรรม PDCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ

เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

(X̅ = 4.43)  

คําสําคัญ : ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส / การเคลื่อนท่ีแนวตรง / ชุดกิจกรรม PDCA 

 

Abstract 

              The purposed of this research were to compare learning outcomes in Physics – linear 

motions between before and after using PDCA package and to study students’ satisfaction toward 

learning Physics – linear motions using PDCA package. The participants in this study were 10 

Matthayosuksa 4 students of Bankhonpittaya School in the second semester of 2017 academic year, 

who were selected by purposive sampling. The research instruments were PDCA package of Linear 

Motions, achievement test, and the satisfaction questionnaire toward learning Physics – linear 

motions using PDCA package. The data were analyzed by compared mean and standard deviation. 

The research results found that the students’ learning outcomes were higher than previous at the 

.05 level of significance and the students’ satisfactions toward learning Physics using PDCA package 

were at high level (X�  =  4.43) for all areas. 

 

Keywords : learning outcomes in Physics / linear motion / PDCA package 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

              พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2553 หมวด 4 ไดระบุแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 และมาตรา 24 วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได จัดการศึกษาสงเสริมใหผูเรียนสามารถเต็มศักยภาพ ดําเนินการจัดเน้ือหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 2551 เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการ

เรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสมอง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลายหลายเปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของ

หลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) รวมถึงจากประสบการณการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระหวางเรียน 2 ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบวา การเรียนการสอนในปจจุบันมักเนนในเน้ือหา ซึ่ง

เน้ือหาในรายวิชาฟสิกสมีมาก ทําใหการสอนควบคูกับการทํากิจกรรมน้ันทําไดยาก เพราะเวลาในการสอนแตละครั้งมี 1-

2 ช่ัวโมงเทาน้ัน ซึ่งไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม เพราะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยาเปน

นักเรียนท่ีมีการเรียนรูชาตองเนนย้ําจึงจะเขาใจในเน้ือหาน้ัน ๆ โดยเฉพาะหัวขอเรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ซึ่งเปนหัวขอ

ในการเรียนในรายวิชาฟสิกสชวงตน ท่ีหากนักเรียนไมเขาใจในหัวขอน้ีจะทําใหเกิดปญหาการเรียนฟสิกสในหัวขอตอไป

ได โดยตัวครูน้ันตองการอยากใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือการทดลอง เพ่ือสงเสริมความเขาใจใหกับนักเรียนมาก

ยิ่งข้ึน ดังผลการใหสัมภาษณของสมศักดิ์ ทาศรี (การสื่อสารสวนบุคคล, 30 สิงหาคม, 2560) ครูรายวิชาฟสิกส โรงเรียน

บานโคนพิทยา 

              ชุดกิจกรรมใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวใน

บทเรียนดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งชุดกิจกรรมจะชวยใหใชเวลานอยลง ใหการเรียนเปนอิสระและ

มีสวนรวมในการเรียนการสอนมากข้ึนดวย โดยเริ่มจากเน้ือหาสาระท่ีงาย ๆ ไปสูเน้ือหาท่ียากข้ึนไปตามลําดับ เปน

บทเรียนท่ีสรางข้ึนโดยกําหนดเน้ือหา วัตถุประสงค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไวลวงหนา ผูเรียนสามารถศึกษา 

คนควา และประเมินผลการเรียนดวยตนเองตามลําดับ (สุรศักดิ์ แซเตียว, 2549) ท้ังน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

กระบวนการ PDCA (Plan – Do – check – Action) ซึ่งเปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูเรียนไดรูจักการคนควาหาขอมูล

ความรูไดดวยตนเอง ใหความสําคัญกับผูเรียนในการคิดและการลงมือปฏิบัติ และเปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรม

การเรียนดวยจนเองตามเน้ือหาซึ่งจัดไวเปนข้ันตอนใหผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองผานการดูผลการ

สะทอนกลับ สงผลใหความสามารถในการเรียนรูของแตละคนดีข้ึน (สุรศักดิ์ แซเตียว, 2549) 

              ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการใชชุดกิจกรรม PDCA เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูและความพึง

พอใจของนักเรียนในรายวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1) ข้ันวางแผน (Plan, P) 2) ข้ันปฏิบัติ 

(Do, D) 3) ข้ันตรวจสอบ (Check, C) 4) ข้ันปรับปรุงแกไข (Action, A)  ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถทําใหเกิดการพัฒนา

ผลการเรียนรูในรายวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชชุด

กิจกรรม PDCA 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

              1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA  

   2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนบานโคนพิทยา ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA 

 

สมมติฐานการวิจัย 

              1.  ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงบานโคนพิทยา

หลังเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA สูงกวากอนเรียน 

              2.  ความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน

บานโคนพิทยาท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA อยูในระดับมากข้ึนไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

              ดานเน้ือหา 

               เน้ือหาท่ีใชในการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมฟสิกส PDCA คือเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง  ประกอบดวยเน้ือหา 3 หนวยการเรียนรู ดังตอไปน้ี 

  หนวยท่ี 1 ปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแนวตรง 

  หนวยท่ี 2 ความสัมพันธระหวางกราฟความเร็ว เวลา กับระยะทางสําหรับการเคลื่อนท่ีในแนวตรง 

  หนวยท่ี 3 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนท่ีแนวตรงดวยความเรงคงตัว  

              ดานตัวแปร 

     1.  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม PDCA 

     2.  ตัวแปรตาม ไดแก  

          2.1  ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง  

                                2.2  ความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียนในรายวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

โดยใชชุดกิจกรรม PDCA  

   ดานระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 

   ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

การจัดการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรม 

PDCA เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง 

- ผลการเรียนรูวิชาฟสิกสฟสิกส เรื่อง 

การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

              ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนเปนนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา 

ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ท่ีเรียนสายการเรยีนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ไดมาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือวิจัย 

              1.  ชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งประกอบดวย 

                    1.1 ชุดกิจกรรม PDCA สําหรับครูผูสอน ประกอบดวย 

   1.1.1 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม  

   1.1.2 แผนภูมิการใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง  

   1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู  

   1.1.4 เน้ือหาชุดกิจกรรม  

   1.1.5 วิธีการศึกษาชุดกิจกรรม  

   1.1.6 ข้ัน P คือ ข้ันท่ีตองการใหนักเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหาในแตละหนวย พรอมเฉลย

   1.1.7 ข้ัน D คือ ข้ันตอนท่ีฝกใหนักเรียนไดกระทําและปฏบัิติกิจกรรมเพ่ือใหมีความรูในแตละหนวย

การเรียนรู พรอมเฉลย 

   1.1.8 ข้ัน C คือ ข้ันตอนท่ีฝกใหนักเรียนไดมีการประเมินความรูในแตละหนวยการเรียนรู พรอม

เฉลย 

   1.1.9 ข้ัน A คือ ข้ันตอนท่ีตองการใหนักเรียนไดมีการนําความรูไปใชไดและสามารถเผยแพรความรู

เรื่องน้ีใหกับชุมชนได พรอมเฉลย 

         1.2 ชุดกิจกรรม PDCA สําหรับนักเรียน ประกอบดวย 

    1.2.1 ขอแนะนําการใชชุดกิจกรรม  

    1.2.2 แผนภูมิการใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง  

    1.2.3 แผนการจัดการเรียนรู 

    1.2.4 เน้ือหาชุดกิจกรรม  

    1.2.5 วิธีการศึกษาชุดกิจกรรม  

    1.2.6 ข้ัน P คือ ข้ันท่ีตองการใหนักเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหาในแตละหนวย  

    1.2.7 ข้ัน D คือ ข้ันตอนท่ีฝกใหนักเรียนไดกระทําและปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหมีความรูในแตละ

หนวยการเรียนรู  

   1.2.8 ข้ัน C คือ ข้ันตอนท่ีฝกใหนักเรียนไดมีการประเมินความรูในแตละหนวยการเรียนรู  

   1.2.9 ข้ัน A คือ ข้ันตอนท่ีตองการใหนักเรียนไดมีการนําความรูไปใชไดและสามารถเผยแพรความรู

เรื่องน้ีใหกับชุมชนได 

         1.3 นําชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ท่ีสรางไปใหผูเชียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของเน้ือหาความสอดคลองวิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังน้ี 

ความเหมาะสมมากท่ีสุด   ให  5 คะแนน 

ความเหมาะสมมาก   ให   4 คะแนน 
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ความเหมาะสมปานกลาง   ให   3 คะแนน 

ความเหมาะสมนอย    ให   2 คะแนน 

ความเหมาะสมควรนอยท่ีสุด   ให   1 คะแนน  

นําผลจากผูเช่ียวชาญมาตัดสินตามเกณฑ ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 

โดยชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง มีคาความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.85) 

              2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียน และหลังเรียน วิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง โดยแบง

พฤติกรรมดานตาง ๆ ออกเปน 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 15 ขอ และขอสอบแบบเขียนตอบ 5 ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

และวัตถุประสงค (IOC) โดยพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.60 ข้ึนไป คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) 

เทากับ 0.89 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.20-0.65 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20-0.65 

              3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีตอชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ตาม

ประเด็นเน้ือหาท่ีกําหนดตามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

โดยพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.60 ข้ึนไป  

              4.  แผนการจัดการเรียนรู เน้ือหาท่ีใชในการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA คือ เน้ือหากลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ประกอบดวยเน้ือหา 3 หนวยการเรียนรู ดังตอไปน้ี 

                   หนวยท่ี 1 การเคลื่อนท่ีแนวตรง และปริมาณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

                   หนวยท่ี 2 ความสัมพันธระหวางกราฟความเร็ว เวลา กับระยะทางสําหรับการเคลื่อนท่ีในแนวตรง 

        หนวยท่ี 3 สมการสําหรับคํานวณหาปริมาณตาง ๆ ของการเคลื่อนท่ีแนวตรงดวยความ เรงคงตัว 

              การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

  1.  เลือกประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน 

  2.  ทดสอบวัดความรูและทักษะกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนเรียนวิชาฟสิกส 

เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง 

  3.  ดําเนินการการจัดการเรียนรูโดยการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง 

การเคลื่อนท่ีแนวตรงเปนเวลา 5 ช่ัวโมง 

  4.  เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรูตามข้ัน ตอนท่ีระบุแลว ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบ

วัดผลการเรียนหลังเรียนรูเรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง  

  5.  ตรวจสอบผลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง และ แบบทดสอบวัด

ความสามารถดานการคิดวิเคราะหแลวหาคาสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 

              การวิเคราะหขอมูล 
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    1.  การเปรียบเทียบผลการเรยีนรูระหวางกอนเรียนและหลังเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA โดยใชแบบแผนการทดลอง กลุม

ทดลอง ทดสอบกลุมเดยีวท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One- Group Pretest-Posttest Design) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

              2.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนบานโคนพิทยา ท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม PDCA วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แปลความหมายคาเฉลี่ย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ดังน้ี 

         คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

         คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

         คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

         คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย 

         คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

              1.  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนวิชาฟสิกสระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใช 

ชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา ดังตารางท่ี 1 

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง   

           ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนบานโคนพิทยา  

การทดสอบ N X̅  S.D. 

กอนเรียน 10 4.9 0.74 

หลังเรียน 10 7.3 0.95 

              

              จากตารางพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรยีนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนว

ตรง ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาชุดกิจกรรม 

PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง  สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน   

              2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูวิชาฟสิกส โดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ี

แนวตรง ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา 

ตารางท่ี 2   แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA  

                เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 /1   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D แปลผล 

1. ดานกระบวนการการจดัการเรยีนรู 
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1.1 เน้ือหาท่ีเรียนมีความตอเน่ืองเปนลําดับข้ันตอน 4.4 0.52 มาก 

1.2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.2 0.63 มาก 

1.3 รูปแบบการสอนแตกตางจากท่ีเคยเรยีน 4.2 0.63 มาก 

    

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D แปลผล 

1.4 มีการสรุปและอภปิรายในกลุมของนักเรียนและผูสอน 4.4 0.52 มาก 

เฉลี่ย 4.3 0.60 มาก 

2. ดานบรรยากาศการเรียนการสอน 

2.1 นักเรียนเกิดการเรยีนรูจากิจกรรมท่ีเรียน 4.6 0.52 มาก 

2.2 นักเรียนมีอิสระในการเรียน 4.6 0.52 มากท่ีสุด 

2.3 มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 4.7 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.63 0.51 มาก 

3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

3.1 การใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหาท่ี
เรียน 

4.8 0.42 มากท่ีสุด 

3.2 ผูสอนมีการจดัเตรียมเครื่องมอืและสื่อการเรยีนการสอน 4.6 0.52 มาก 

3.3 ผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ เพ่ิมเติม 4.5 0.53 มาก 

3.4 นักเรียนไดศึกษาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง 4.3 0.48 มาก 

เฉลี่ย 4.55 0.49 มาก 

4. ดานการวัดผลประเมินผล 

4.1 มีการประเมินผลการทํากิจกรรมควบคูไปกับการประเมินผลงาน
นักเรียน 

4.6 0.52 มากท่ีสุด 

4.2 นักเรียนชอบเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง (กอนเรยีน) 3.9 0.88 มาก 

4.3 นักเรียนชอบเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง (หลังเรยีน) 4.3 0.67 มาก 

4.4 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 4.4 0.52 มาก 
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เฉลี่ย 4.3 0.65 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.56 มาก 

 

              จากตาราง  พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยชุดกิจกรรม 

PDCA  เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.43) ประกอบดวย ดาน

กระบวนการการจัดการเรียนรู มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.3) ดานบรรยากาศการเรียนการสอน มีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.63) ดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีความความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.55) 

และดานการวัดผลประเมินผลมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X �= 4.3) 

สรุปผลการวิจัย 

              1.  ผลการเรียนกอนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาชุดกิจกรรม PDCA เรื่อง การ

เคลื่อนท่ีแนวตรง สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เปนไปตาม

วัตถุประสงคของการศึกษาขอ                

              2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยชุดกิจกรรม PDCA เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรง  ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ = 4.43)  

อภิปรายผลการวิจัย 

              1.  ผลการเรียนรูวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแนวตรงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน ซึ่งเปนตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองมากจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม 

PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ โดยมีครูคอยอํานวยความสะดวก และคอยใหความชวยเหลือ หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษาความรูในชุดกิจกรรม 

PDCA โดยนักเรียนจะตองศึกษาเน้ือหาท่ีประกอบดวยความหมาย สูตรการคํานวณ โจทยปญหา และการทดลองท่ี

สามารถปฏิบัติตามไดจริง โดยใหนักเรียนเขาใจความหมาย สูตรการคํานวณ โจทยปญหา และการทดลองมากกวาการ

จดจําหรือจินตนาการเอง โดยมีครูเปนผูใหความชวยเหลือ และนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและศึกษาบทเรียนออนไลนดวย

ตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของกันตวิชญ  มะโนคํา (2552) ท่ีไดพัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ PDCA เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน พบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05 และงานวิจัยของเกริก ศักดิ์สุภาพ (2552) ท่ีได

พัฒนาชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ PDCA 

เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใช

ชุดกิจกรรม PDCA หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

              2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรม 

PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา พบวาโดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 4.43) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยคนควาสรางข้ึนน้ันมีการอธิบาย

ความหมายใหเขาใจงายเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนเกิดองคความรูจากการทําการทดลองและการทําแผนผัง
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ความคิดสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในเน้ือหาในหัวขอหรือชวงช้ันตอไปได นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในช้ินงานและ

ผลงานจากการทํางานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา เมยประโคน (2555) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง การสรางสรรคจากเศษวัสดุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนดวย

การจัดการเรียนรูแบบ 4MAT ท้ัง 4 ดาน คือ ดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน ดานการ

ใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมนิผล อยูในระดับมากท่ีสุด และสุพรรณี ศรีโพธ์ิ (2546) ไดทําการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมประเทืองปญญา หนูนอยนักวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมหนูนอยวิทยาศาสตร เพราะกิจกรรมเนนการมีสวนรวมและเนน

กระบวนการกลุมของนักเรียน ทําใหนักเรียนไดใชความคิด ไดปฏิบัติและคนพบความรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนมีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑท่ีกําหนดคือ รอยละ 96.00ของนักเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติกิจกรรมผานเกณฑท่ี

กําหนด 

ขอเสนอแนะ 
              ในการวิจัยผลการพัฒนาเรียนรูทางการเรียนวิชาฟสิกสระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 

PDCA เรื่อง การเคลื่อนท่ีแนวตรง ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคนพิทยา สามารถนําไปพัฒนาในการวิจัยใน

ครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

              1.  การใชชุดกิจกรรม ครูควรมีหนาท่ีชวยเหลือและเสนอแนะใหกับนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนสามารถรับรู

จากการฟงและดูโดยมีคนอธิบายเสริม มากกวาการท่ีตองอานเอง และเปดโอกาสใหไดศึกษาวิธีการทําจากตัวอยางดวย

เพ่ือฝกใหนักเรียนไดวิเคราะหดวยตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

              2.  ในระหวางท่ีนักเรียนทําการศึกษาดวยชุดกิจกรรม ครูตองมีการสังเกต และบางสวนท่ีคิดวาเปนปญหาตอ

นักเรียนในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรรีบแกไขปญหาน้ันทันที 

   3.  สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรม PDCA ในรายวิชาอ่ืน ๆ 

ตอไป 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
Integrated Leadership Development Guidelines for Students of  

Merchant Marine Training Centre 
 

วิทยา มัชฌิมา 
Witthaya Matchima 

 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือทราบภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก

พาณิชยนาวี และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศนูยฝกพาณิชย

นาวี ซึ่งตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี จํานวนท้ังหมด 90 คน และ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคดิเห็นและแบบสัมภาษณ รูปแบบสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลูคือ 

ความถ่ีรอยละ คามัชฌมิเลขคณติ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ซึ่งผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยนาวี ศูนยฝกพาณิชยนาวีใน

ภาพรวมและรายดานแตละบทบาทอยูในระดับสูงและผูวิจัยไดเสนอแนะ แนวทางพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของ

นักเรียนเดินเรือพาณิชยศูนยฝกพาณิชยนาวีดังน้ีคือ ศูนยฝกพาณิชยนาวีควรมีการจัดการแนะแนวเสนทางวิชาชีพ

และฝกอบรมภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เพ่ิมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาวะผูนําผูนําเชิงบูรณาการใหกับนักเรียนเพ่ือให

เห็นความสําคัญของวิชาชีพเดินเรอืและปลูกฝงทัศนคติใหเห็นความสําคัญของวิสัยทัศนในการทํางาน นอกจากน้ีควร

ทําการวิพากษการฝกประสบการณวิชาชีพระยะสั้นและระยะยาวของนักเรียนและสรางความตระหนักใหเห็น

ความสําคญัของการฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตรวมถึงปลูกฝงความรักองคกร การ

ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําเชิงบูรณาการ / นักเรียนเดินเรือพาณิชย 

Abstract 

The Purposes of this research were to determine 1) Integrated leadership for students of 

Merchant Marine Training Centre 2) Integrated leadership development guidelines for Students of 

Merchant Marine Training Centre, the sample was 90 Merchant Marine Training student. The tool 

use to collect data were a questionnaire and the interview. Statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

 The findings revealed that. 

1. Integrated leadership for students of Merchant Marine Training Centre , 
Collectively and individually, was found at a high level. 

2. Integrated Leadership Development Guidelines for Students of Merchant  
Marine Training Centre as followed; 
 Merchant Marine Training Centre should provide professional guidance and integrated 

leadership development activities for the students to create awareness of the importance of 
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marine professional and focus on the vision; organize short-term and long-term internship 

evaluation; create awareness of the professional internship to enhance student's life skill and 

also the organizational commitment and self-adjustment to the changing world and technology, 

creating innovation and lifelong development. 

Keywords: Integrated Leadership/ Merchant marine training student 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ศูนยฝกพาณิชยนาวี เปนหนวยงานของกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม มีหนาท่ีผลิตนายประจําเรือทุก
ระดับช้ันใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมท้ัง
พัฒนาและฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะของคนประจําเรือทุกระดับช้ันใหไดมาตรฐานสากลตามอนุสัญญา STCW 
1978 และฉบับแกไข STCW 2010  โดยมีหลักสูตรท่ีทําการเรียนการสอนดังน้ี นักเรียนเดินเรือพาณิชย (หลักสูตร
ปกติ) 5 ป แบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  

การจัดการศึกษาทางดานการเดินเรือพาณิชยน้ัน ไดใหความสําคัญตอความปลอดภัยเปนอยางมากซึ่ง
พิจารณาไดจากอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขายามสําหรับคนประจํา
เรือขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  กําหนดวาคนประจําเรือทุกคนและทุกตําแหนงจะตองผานการฝกอบรม
เรื่องความปลอดภัยสําหรับคนประจําเรือกอน จึงจะสามารถปฏิบัติงานบนเรือสินคาได รวมท้ังจะตองมีภาวะผูนําท่ี
เพียงพอตอการปฏิบัติงานบนเรือสินคาท่ีมีความเสี่ยงสูงและตองใชภาวะผูนําในการตัดสินใจ การบริหารงานบนเรือ
และยังกําหนดใหมีการทบทวนการฝกอบรมข้ันพ้ืนฐานน้ีเปนประจําตอเน่ืองดวย (กระทรวงคมนาคม, 2549)  

ในภาคของผูจัดการศึกษาน้ัน ศูนยฝกพาณิชยนาวี ผูบริหาร ครูอาจารย และเจาหนาท่ี มีความตระหนักถึง
การจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเขายามสําหรับคนประจํา
เรือขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (STCW) ซึ่งจะมีตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนเจาของเรือ เขา
รวมประเมินเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและยังตระหนักถึง
คุณภาพ สมรรถนะของผูเรียนมีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานในเหตุการณปกติ และเหตุการณ
ฉุกเฉินตางๆ การจัดการศึกษาจะตองปลูกฝงความเปนผูนําและสรางภาวะผูนําตั้งแตเปนนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
โดยภาวะผูนําเชิงบูรณาการเปนภาวะผูนําท่ีบูรณาการภาวะผูนําหลายดานเขาดวยกัน นักเรียนเดินเรือพาณิชยท่ี
สําเร็จการศึกษาจะตองไปทํางานตางประเทศ ทํางานรวมกับบุคคลหลากหลายสัญชาติ ตางวัฒนธรรม ตางภาษา 
และเผชิญอันตรายในทะเล เพ่ือใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานได จึงมีความจําเปน
อยางมากท่ีจะตองปลูกฝงและสรางความตระหนักในภาวะผูนําเชิงบูรณาการ เพ่ือทําใหการปฏิบัติงานบนเรือน้ัน
เปนไปดวยความสงบเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความสําคญัของปญหา ผูวิจยัไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังน้ี 

1. เพ่ือทราบภาวะผูนําเชิงบูณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

ขอคําถามการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดคาํถามการวิจัย ดังน้ี 

1. ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีเปนอยางไร 
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีเปน

อยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีกําหนดไว และขอคําถามของการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานของ

การวิจัยไวดังน้ี 

1. ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีอยูในระดับสูง 

ขอบเขตการวิจัย 

จากขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัยท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยเห็นวาภาวะผูนําเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ
บริหารงานของศูนยฝกพาณิชยนาวี จึงเลือกปจจัยดานภาวะผูนํามาเปนตัวแปร โดยใชแนวคิดขององคกรวิลสัน เลิร
นน่ิง (Wilson Learning) ซึ่งประกอบดวย 1) บทบาทเชิงวิสัยทัศน (visionary) 2) บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 
(tactician) 3) บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) และ 4) บทบาทการเปนผูสรางประโยชน 
(contributor) (Wilson Learning Worldwide Inc., 2017) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ บรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนด ไวใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนน้ีเปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ วรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําโครงรางงานวิจัยตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจยั เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยพัฒนาเครื่องมอื ทดสอบและปรับปรุงคณุภาพของ
เครื่องมือ นําเครื่องมือไปเก็บขอมลูจากประชากร แลวนําขอมลูท่ีไดมาวิเคราะหขอมลูทางสถิติ แปรผลการวิเคราะห
ขอมูลและเสนอแนะ 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการนําเสนอรางรายงานผลการวิจัยตออาจารยผูควบคุม
การคนควาอิสระ เพ่ือตรวจสอบใหถูกตองตามหลักวิชาการ แลวนํามาเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะจากน้ันจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจยั 

        ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี หลักสูตรวิทยการเดินเรือ และ

หลักสตูรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ช้ันปท่ี 1-5 จํานวน 811 คน 

        กลุมตัวอยาง 

การกําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณประมาณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสตูรการคํานวณของทา
โร ยามาเน (Taro Yamane) (Yamane, 1973) จากนักเรียนเดินเรอืพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี หลักสูตร
วิทยาการเดินเรือ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ช้ันปท่ี 1-5 จํานวน 811 คน ไดกลุมตัวอยาง 90 คน โดยใช
วิธีการเลือกตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) ดวยวิธีสุมแบบแบงประเภท (stratified 
random sampling) จําแนกตามหลักสตูรและช้ันปของนักเรียนศูนยฝกพาณิชยนาวี 

        ตัวแปรท่ีศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ช้ันป และ
หลักสูตรการศึกษา 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา เปนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก
พาณิชยนาวี ตามแนวคิดขององคกรวิลสัน เลิรนน่ิง (Wilson Learning) 4 ดาน ดังน้ี 

1. บทบาทเชิงวิสัยทัศน (visionary) หมายถึงการกําหนดทิศทางการเติบโตขององคกรและ
บุคคล การสรางและสื่อสารภาพวิสัยทัศนท่ีนาสนใจ 

2. บทบาทการเปนผูปฏิบัติ (tactician) หมายถึงการวางแผนการดําเนินงาน การมอบหมาย 
ภาระงานและความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบและกระบวนการ 

3. บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) หมายถึงการสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางความรวมมือ และการสรางความสัมพันธทางการทํางานท่ีสรางสรรค 

4. บทบาทการเปนผูสรางประโยชน (contributor) หมายถึง การสรางความสําเร็จใหองคกร
ดวยการอุทิศแรงกายแรงใจ ความรูความสามารถและประสบการณทํางาน (Wilson Learning Worldwide Inc., 
2017)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่อง 2 ประเภทคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 1 ฉบับแบงออกเปน 2ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย หลักสูตรท่ีศึกษา และ ช้ัน

ป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย 

ตามแนวคิดขององคกรวิลสัน เลิรนน่ิง (Wilson Learning) 
การตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของไลเคิรท 

(Likert) โดยกําหนดคาระดับคะแนนของแตละชวงนํ้าหนัก ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดินเรอืพาณิชย ศนูยฝกพาณิชยนาวี 
อยูในระดับสูงท่ีสดุ ใหคานํ้าหนักเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดินเรอืพาณิชย ศนูยฝกพาณิชยนาวี 
อยูในระดับสูง ใหคานํ้าหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
อยูในระดับปานกลาง ใหคานํ้าหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย
นาวี อยูในระดับต่ํา ใหคานํ้าหนักเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
อยูในระดับต่าํท่ีสดุ ใหคานํ้าหนักเทากับ 1 คะแนน (Likert, 1961)  

2. แบบสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปด เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียน
เดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีโดยทําการสัมภาษณ อาจารยกลุมมาตรฐานการศึกษา อาจารยกลุมวิชาการ
ท่ัวไป อาจารยกลุมเดินเรือ อาจารยกลุมชางกลเรือและอาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ของศูนยฝก
พาณิชยนาวี จํานวน 5 ทาน 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือ โดยแบงเปน 2 ประเภทคือ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังน้ีภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ดังน้ี 

แบบสอบถาม 
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําเชิง

บูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชนาวีเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2. กําหนดแนวคิดและกรอบการทํางานวิจัย เพ่ือไปสูการกําหนดโครงสรางแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ภาวะ

ผูนําของผูบริหาร ประกอบดวย 1. บทบาทเชิงวิสัยทัศน 2. บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 3. บทบาทการเปนผูอํานวย
ความสะดวก และ 4. บทบาทการเปนผูสรางประโยชน โดยใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีเปน
ประเด็นปญหาในการวิจัย 

3. ผู วิจัยสรางแบบสอบถาม เ พ่ือใชในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามมีเ น้ือหาครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยในแตละดาน แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบอีกครั้งใหตรงตามเน้ือหา content 
validity โดยใชเทคนิค IOC (Index of item-Objective congruence)และความเช่ือมั่นของเครื่องมือกอนนําไปใช
เก็บขอมูลจริง (reliability) ซึ่งขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูระหวาง 0.6-1.0 

4.นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก
พาณิชยนาวี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ฉบับ 

5.นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดย

วิธีหาคาสัมประสิทธ ( α- Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) 3 โดยมีคาความเช่ือมันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.988 (Cronbach, 1978) 

แบบสัมภาษณ 
นําผลของการวิจัย ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยมาสรางเครื่องมือสัมภาษณ แลว

เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข และนําไปทําการสัมภาษณ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการณของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ตามบทบาทดังน้ีคือ 1. บทบาทเชิง
วิสัยทัศน 2. บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 3. บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก และ   4. บทบาทการเปนผูสราง
ประโยชน โดยใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีเปนประเด็นปญหาในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ผานหัวหนาภาควิชาการบริหาร

การศึกษา เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือไปยังศูนยฝกพาณิชยนาวี ซึ่งเปนประชากร ใหความอนุเคราะหในการตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี 

2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังประชากรในศูนยฝกพาณิชยนาวี และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ดวยตนเอง 

3.ผูวิจัยดําเนินการการสัมภาษณ อาจารยกลุมมาตรฐานการศึกษา อาจารยกลุมวิชาการท่ัวไป อาจารย
กลุมเดินเรือ อาจารยกลุมชางกลเรือและอาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน ของศูนยฝกพาณิชยนาวี 
จํานวน 5 ทาน 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
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        สถิติท่ีใชในการวิจัย 

เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคา ความถ่ี (frequency) และ
คารอยละ (percentage) 

2. การวิเคราะหภาวะผูนําของนักเรียนศูนยฝกพาณิชยนาวี ใชคามัชฌิมเลขคณิต (x̄) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของจอหน ดับบลิว. เบส และ คาหน เจมส 
วี  (John W.Best and James V) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00  หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูใน
ระดับสูงท่ีสุด 
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49  หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูใน

ระดับสูง 
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49  หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับ
ปานกลาง 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49  หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับ

ต่ํา 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 - 1.49  หมายถึง ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับ
ต่ําท่ีสุด (Best & Kahn, 2014) 

3. การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนศูนยฝกพาณชิยนาวีจากการสมัภาษณใช

การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีน

เดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามให ตัวอยางซึ่งไดแก นักเรียนเดินเรือพาณิชยช้ันปท่ี 1-

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ และหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือจํานวน 90 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 90 ฉบับ คิดเปน รอยละ100 ในการนําเสนอ

ขอมูลผูวิจยันําเสนอออกเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย

ภาพรวม 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรยีนเดนิเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

โดยมผีลการวิเคราะหขอมลูดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดจากการตอบแบสอบถามของ นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝก

พาณิชยนาวี จําแนกตาม แผนกท่ีศึกษา และ ระดับช้ันป โดยหาคาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage) 

ดังรายละเอียดใน 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 



187 
 

 

ขอท่ี ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แผนก (คน) รอยละ 

1 แผนกท่ีศึกษา     

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ  50 55.56 

 
2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 40 44.44 

 
รวม 90 100 

2 นักศึกษาระดับช้ันป     

 
1. ช้ันปท่ี 1 21 23.33 

 
2. ช้ันปท่ี 2 21 23.33 

 
3. ช้ันปท่ี 3 17 18.89 

 
4. ช้ันปท่ี 4 16 17.78 

 
5. ช้ันปท่ี 5 15 16.67 

 
รวม 90 100 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม

สอบถามนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี จํานวนท้ังหมด 90 คน แบงเปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ จํานวน 50 คน คิดเปน รอยละ55.56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 44.44 โดยแบงตามช้ันปดังน้ี ช้ันปท่ี1 จํานวน 21คน คิดเปน

รอยละ 23.33 ช้ันปท่ี2จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 23.33 ช้ันปท่ี3 จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 18.89 ช้ันปท่ี 

4 จํานวน 16 คน 17.78 ช้ันปท่ี 5 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 16.67  รวมท้ังสิ้น 90 คิดเปน รอยละ 100  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดยภาพรวม 

ในตอนน้ีน้ัน เปนการการวิเคราะหภาวะผูนําเชิงบูรณาการ ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย

นาวี ซึ่งแยกผลวิเคราะหออกเปนการวิเคราะหในภาพรวม และแยกการวิเคราะหบทบาทในดานตาง ๆ อันไดแก 

บทบาทเชิงวิสัยทัศน บทบาทการเปนผูปฏิบัติ บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก และบทบาทการเปนผูสราง

ประโยชน ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี  
     (n =90) 

ขอท่ี 
ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของ 

นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
𝐱� S.D. ระดับ 

1 บทบาทเชิงวิสัยทัศน 3.91 0.92 สูง 
2 บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 4.12 0.83 สูง 
3 บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก 4.13 0.91 สูง 
4 บทบาทการเปนผูสรางประโยชน  4.07 0.91 สูง 

ภาพรวม 4.06 0.89 สูง 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย

ภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.06, S.D.= 0.89) เมื่อพิจารณาตามจําแนกรายดานพบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของ
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นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงจากคามัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไป

นอยดังน้ี  ดานบทบาทการเปนผูอํานวยการ (x�=4.13, S.D.= 0.91) ดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ (x�=4.12, S.D.= 

0.83) ดานบทบาทการเปนผูสรางประโยชน (x�=4.07, S.D.= 0.91) และดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน (x�=3.91, S.D.= 

0.92)  โดยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.83 – 0.92 แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

 เมื่อวิเคราะหภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ในแตละดาน ไดผล

การวิเคราะหดังตารางท่ี 4 ถึงตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 3 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน 

    (n = 90) 

ขอท่ี บทบาทเชิงวิสัยทัศน 𝐱� S.D. ระดับ 
1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถกําหนดทิศทางการเติบโต

ของตนเอง 
3.93 0.98 สูง 

2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนผูมองการณไกล 4.02 0.87 สูง 
3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถสื่อสารความตองการได 3.79 0.94 สูง 
4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจธุรกิจการเดินเรือ 3.73 0.96 สูง 
5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม 
3.82 0.97 สูง 

6 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและ
บุคคลอ่ืน 

4.16 0.81 สูง 

ภาพรวม 3.91 0.92 สูง 

จากตารางท่ี 3 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดาน

บทบาทเชิงวิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=3.91, S.D.= 0.92) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ภาวะผูนํา

เชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงจากคามัชฌิมเลข

คณิต (x�) จากมากไปนอยดังน้ี ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สรางแรงบันดาลใจใหแกตนเองและบุคคลอ่ืน (x�=4.16, 

S.D.= 0.81) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนผูมองการณไกล (x�=4.02, S.D.= 0.87) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย 

สามารถกําหนดทิศทางการเติบโตของตนเอง (x�=3.93, S.D.= 0.98) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจในบริบท

การเปลี่ยนแปลงของสังคม (x�=3.82, S.D.= 0.97) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถสื่อสารความตองการได  

(x�=3.79, S.D.= 0.94) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เขาใจธุรกิจการเดินเรือ (x�=3.73, S.D.= 0.96) ตามลําดับ โดย

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.81 – 0.98 แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางท่ี 4 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ  
(n =90) 

ขอท่ี บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 𝐱� S.D. ระดับ 
1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนนักวางแผน 4.09 0.83 สูง 
2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถมอบหมายงานและกิจกรรม

ได 
4.06 0.85 สูง 

3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย กําหนดเปาหมายการทํางาน 4.17 0.90 สูง 
4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย แสวงหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน 4.12 0.83 สูง 
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5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถประสานงานได 4.17 0.75 สูง 
ภาพรวม 4.12 0.83 สูง 

 จากตาราง 4 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

ดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ  โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.12, S.D.= 0.83) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา 

ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับมากทุกสูง โดยเรียงจากคา

มัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไปนอยดังน้ี ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย กําหนดเปาหมายการทํางาน (x�=4.17, 

S.D.= 0.90) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถประสานงานได (x�=4.17, S.D.= 0.75) ดานนักเรียนเดินเรือ

พาณิชย แสวงหาวิธีการปรับปรุงการทํางาน (x�=4.12, S.D.= 0.83) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย เปนนักวางแผน 

(x�=4.09, S.D.= 0.83) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถมอบหมายงานและกิจกรรมได (x�=4.06, S.D.= 0.85) 

ตามลําดับ โดยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.75 – 0.90 แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง

กัน 

 

ตารางท่ี 5 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทการเปนผูอํานวย
ความสะดวก 

  (n =90) 

ขอท่ี บทบาทการเปนผูอํานวยการ 𝐱� S.D. ระดับ 
1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถปรับตัวได 4.32 0.81 สูง 
2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถรับมือกับความขัดแยงได 4.11 0.93 สูง 
3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถติดตอสื่อสารได 3.92 0.94 สูง 
4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สนับสนุนการทํางานเปนทีม 4.34 0.78 สูง 
5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถเจรจาตอรองได 3.94 1.10 สูง 

ภาพรวม 4.13 0.91 สูง 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดาน

บทบาทการเปนผูอํานวยการ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.13, S.D.= 0.91) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา 

ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับมากทุกสูง โดยเรียงจากคา

มัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไปนอยดังน้ี ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สนับสนุนการทํางานเปนทีม (x�=4.34, 

S.D.= 0.78) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถปรับตัวได (x�=4.32, S.D.= 0.81) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย 

สามารถรับมือกับความขัดแยง (x�=4.11, S.D.= 0.93) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถเจรจาตอรองได 

(x�=3.94, S.D.= 1.10) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถติดตอสื่อสารได (x�=3.92, S.D.= 0.94) ตามลําดับ 

โดยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.81 – 1.10 แสดงวาผูใชมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางท่ี 6 ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดานบทบาทการเปนผูสราง
ประโยชน  

    (n =90) 

ขอท่ี บทบาทการเปนผูสรางประโยชน 𝐱� S.D. ระดับ 
1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถแกปญหาได 4.23 0.86 สูง 
2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 4.03 1.02 สูง 
3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย มีไหวพริบ 4.09 0.83 สูง 
4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย ใสใจตอบริบทแวดลอม 3.96 0.92 สูง 
5 นักเรียนเดินเรือพาณิชย มีความคิดสรางสรรค 4.03 0.91 สูง 
6 นักเรียนเดินเรือพาณิชย มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 4.10 0.91 สูง 

ภาพรวม 4.07 0.91 สูง 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ดาน

บทบาทการเปนผูสรางประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (x�=4.07, S.D.= 0.91) เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา 

ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงจากคา

มัชฌิมเลขคณิต (x�) จากมากไปนอยดังน้ี ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย สามารถแกปญหาได (x�=4.23, S.D.= 0.86) 

ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง (x�=4.10, S.D.= 0.91) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย 

มีไหวพริบ (x�=4.09, S.D.= 0.83) ดานนักเรียนเดินเรือพาณชิย สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม (x�=4.03, S.D.= 

1.02) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย มีความคิดสรางสรรค  (x�=4.03, S.D.= 0.91) ดานนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใส

ใจตอบริบทแวดลอม (x�=3.96, S.D.= 0.92) ตามลําดับ โดยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.83 – 1.02 

แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

สรุปผลการวิจัย 

1. ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวีอยูในระดับสูงเมื่อพิจารณา
จําแนกตามรายดานพบวาภาวะผูนําเชิงบูรณาการนักเรียนเดินเรือพาณิชยอยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงลําดับจาก
คา มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี คือ บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก บทบาทการเปนผูปฏิบัติ 
บทบาทการเปนผูสรางประโยชน และบทบาทเชิงวิสัยทัศน ตามลําดับ  

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี น้ัน
สามารถพัฒนาดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน โดยเฉพาะ ในดานของความเขาใจในธุรกิจการเดินเรือ สื่อสารความ
ตองการของตนเองในอนาคต เขาใจบรบิทการเปลี่ยนแปลงของสังคม บทบาทดานการเปนผูปฏิบัติ ศูนยฝกพาณิชย
นาวีควรจะตองประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือท่ีจะบูรณาการพัฒนานักเรียนเดินเรือ
พาณิชย รวมท้ังปลูกฝงใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของงานท่ีไดรับมอบหมายหรืองานท่ีรับผิดชอบ มีทัศนคติ
รักงาน และไมเก่ียงงาน จัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรโดยเนนการทํางานจรงิมากยิ่งข้ึนโดยใชรายละเอียดการปฏิบัติงาน
บนเรือ บทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก ศูนยฝกพาณชยนาวีควรสงเสริมกิจกรรมในหลักสูตรโดยเนนทักษะ
การอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมงาน สรางสถานการณจําลองเพ่ือใหนักเรียนไดฝกแกปญหาและแกไขความ
ขัดแยงฝกศิลปะในการสื่อสารและการทํางานเปนทีม บทบาทการเปนผูสรางประโยชน ศูนยฝกพาณิชยนาวีควรท่ี
ปลูกฝงและสรางความตระหนักใหนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใหเห็นความสําคัญของการรักองคกร และสรางประโยชน
กับองคกรท่ีตนเองทํางานอยู โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาวะผูนําในกา การประเมินบริบทสภาพแวดลอม ควรเนน
เรื่องของผลกระทบท่ีตามมาจากการทํางาน การตัดสินใจในสถานการณตางๆ ท่ีมีการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
ขององคกร มีความคิดสรางสรรค และเปนผูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง   
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไววา ภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ภาวะผูนําของนักเรียนเดินเรือพาณิชย 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี อยูในระดับสูงทุกดาน โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังน้ี 

ภาวะผูนําแบบบูรณาการดานบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวก มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับสูง
ท่ีสุดเน่ืองจาก นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดรับการฝกเปนอยางดีในระบบการทํางานเปนทีม เชน 
การฝกสถานีเรือฝกท่ีใหนักเรียนเดินเรือพาณิชย ใหไดทํางานรวมกัน ฝกจําลองสถานการณท่ีไดนําเรือและสราง
ปฏิภาณไหวพริบในการรับมือกับสถานการณท่ีคาดไมถึงตางๆเชน เรือโดนกัน เรือเกยตื้น คนตกนํ้า เปนตน รวมถึง
การถูกจําลองใหเขาไปอยูในสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในสถานการณตาง ๆ รวมถึงการฝกฝนในเรื่องของ
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเจรจาตอรองในการทํางาน ซึ่งนักเรียนเดินเรือพาณิชยก็สามารถทําไดเปนอยางดี มีการ
ตระหนักถึงคุณคาในการทํางาน รวมถึงรูสึกยอมรับในการฝกปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ ฟาเรลและเครย ( Farren 
and Kaye) ท่ีกลาววา บทบาทสําหรับผูนําซึ่งมีตอการพัฒนาการทํางานวาจะตองประกอบดวย บทบาทผูอํานวย
ความสะดวก คือ ชวยช้ีใหบุคคลเห็นคุณคาของการทํางาน ประโยชนของงาน ตระหนักถึงความสําคัญของการ
วางแผนระยะยาว สรางบรรยากาศยอมรับใหแตละคนแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานไดอยางเต็มท่ี 
(Farren & Kaye, 1996) นักเรียนเดินเรือพาณิชยสามารถ ยอมรับความคิดเห็นสามารถปรับตัวไดกับทุกสถานการณ 
และคนทุกกลุมไดเปนอยางดี ซึ่งแสดงถึงวานักเรียนเดินเรือพาณิชยศูนยฝกพาณิชยนาวี มีทักษะภาวะผูนําเชิงบูรณา
การดานบทบาทการเปนผูอํานวยความสะดวกสอดคลองกับงานวิจัยของ เรโน (Reno) ท่ีกลาววาผูนําจะตองมีภาวะ
ผูนําแบบอํานวยความสะดวกท่ีดีสอดคลองและเปนประโยชน (Reno, 2011)  

ภาวะผูนําเชิงบูรณาการดานบทบาทการเปนผูปฏิบัติ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับสูง เน่ืองจาก 
นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดรับการถายทอดความสามารถในการกําหนดเปาหมาย โดยผาน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึ่งอยูในระหวางการเรียนการสอนของศูนยฝกพาณิชยนาวี เชน กิจกรรมกลับบานกราบครู
เยี่ยมนอง กิจกรรมงานคืนสูเหยา กิจกรรมงานกีฬาภายใน เปนตน โดยอาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน
จะเปนผูมอบเปาหมายของแตละงาน และมอบหมายใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยเปนผูปฏิบัติดําเนินงาน โดยมีการ
ประสานงานแบงเปนตามลําดับข้ันตามสายการบังคับบัญชา ตําแหนง และช้ันป ซึ่งนักเรียนเดินเรือพาณิชยได
ประสานงานเปนอยางดีท้ังภายในนักเรียนเดนิเรอืพาณิชยดวยกันทุกช้ันป รวมถึงการติดตอประสานงานกับรุนพ่ีศิษย
เกาและบุคคลภายนอก นักเรียนเดินเรือพาณิชยท่ีไดรับมอบหมายงานจะมีการประชุมวางแผนเพ่ือ วิเคราะหจุดออน
และจุดแข็งของตนเองกอนการปฏิบัติงาน พรอมท้ังระดมสมองเพ่ือหาแนวทางจัดการกับปญหาตาง ๆ โดยจะมี
อาจารยกลุมกิจการและสวัสดิภาพนักเรียนเปนผูใหคําช้ีแนะ และเมื่อเสร็จภารกิจก็ไดมีการประชุมสรุปงานอยูเสมอ 
อันทําใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยไดมีการรบัรูถึงขอผิดพลาด และแสวงหาวิธีการในการปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน 
ซึ่งดวยการฝกผานกิจกรรมเหลาน้ีทําใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยเปนนักวางแผน และเปนท่ีไววางใจในการรับ
มอบหมายงาน และปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยูเสมอ สอดคลองกับ ยุคล (Yukl) ท่ีพบวาในการพัฒนาภาวะผูนําน้ัน 
บุคคลตองเรียนรูเก่ียวกับจุดแข็งจุดออนของตนเอง นอกจากน้ียังตองตระหนักรูความตองการ อารมณความรูสึกและ
พฤติกรรมของตนเอง (Yukl, 2002) 

ภาวะผูนําแบบบูรณาการดานบทบาทการเปนผูสรางประโยชน มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับสูง 
เน่ืองจาก นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดรับการฝกใหมีการแกปญหาเฉพาะหนา มีไหวพริบในการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาไดอยางเหมาะสม ในกิจกรรมตางๆ ศูนยฝกพาณิชยนาวี ไดปลูกฝงใหมีความรักองคกร รัก
สามัคคีภายในรุน และรักสามัคคีระหวางรุนพ่ีรุนนอง ในการฝกประสบการณวิชาชีพมีการสอดแทรกทักษะของการ
แกปญหา และใชไหวพริบปฏิพานในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมอีกท้ังยังมีสรางความตระหนักในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองอันนําไปสูการมีความคิดสรางสรรค การทํางานภายใตแรงกดดัน การเอาตัวรอดจากสถานการณ 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมพรอมสูการทํางานในสายวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับประธานาธิบดีจอหน เอฟ 
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เคเนดี้ (John F Kennedy) ท่ีกลาววา บุคคลจําเปนตองมีการเรียนรูพัฒนาตนเองตลาดเวลา เพ่ือท่ีจะสรางความ
มั่นใจใหแกองคกร หรือผูอ่ืนไดวา จะสามารถนําพาองคกรหรือสมาชิกน้ันบรรลุเปาหมายท่ีตองการไดโดย บุคคลท่ี
จะเปนผูนําน้ันจะตองมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี มีความมุงมั่น
ทุมเทในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรูความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบมีความรักในงานท่ีทํา รูจักแกปญหา
ในเชิงสรางสรรคและรับผิดชอบซึ่งคุณสมบัติดังกลาวตองอาศัยการฝกฝนขัดเกลาและพัฒนาอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว สามารถบริหารงานในสภาวะท่ี
ทรัพยากรจํากัด นอกจากน้ีก็ยังไมละเลยตอการใสใจตอบริบทแวดลอมของเพ่ือนรวมทีม และสถานท่ีทํางานอีกดวย 
(Barron, 2012) 

ภาวะผูนําแบบบูรณาการดานบทบาทเชิงวิสัยทัศน มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับสูง แตนอยท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับภาวะผูนําแบบบูรณาการดานอ่ืนๆ อาจเปนเพราะนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 
ถึงแมจะถูกปลุกฝงใหสามารถสรางแรงบันดาลใจแกตนเองและผูอ่ืนได สามารถมองการณไกล และกําหนดทิศ
ทางการเติบโตของตนเอง ไดดี สอดคลองกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร ไดกลาววา วิสัยทัศนเปนศัพทเฉพาะศาสตร 
(Technical Term) เก่ียวกับการบริหารท่ีถูกบัญญัติข้ึนจากคําวา “Vision” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งตามความหมาย
ท่ัวไปแปลวา” การเห็นหรือภาพ” แตในทางการบริหาร วิสัยทัศน (Vision) หมายถึงความสามารถในการมองเห็น
ภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดไกล ท่ีสุดและชัดท่ีสุด การมองเห็นท่ีวาน้ี มิใชการมองเห็นดวยสายตา แตเปน
การมองเห็นดวยปญญา วิสัยทัศนเปนจินตนาการ หรือภาพเสมือนจริงท่ีเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา (บูรชัย ศิริมหา
สาคร, 2548) และโคลเตอร (Kotter) ท่ีกลาววา ผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและนําวิสัยทัศนมาผลักดันใหเกิดผลสูการ
ปฏิบัติ นําองคการไปสูเปาหมายท่ีตองการตามวิสัยทัศน วิสัยทัศนจึงเปนการช้ีแนวทางการพัฒนาองคกรและใน
ทํานองเดียวกันก็จะสะทอนถึงผูนําดวยจากวิสัยทัศนน้ีเอง เพราะวิสัยทัศนจะเปนทิศทางนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
องคการ ดวยเหตุผล คือ 1. ทําใหมองเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงองคการไดชัดเจนวาจะมีทิศทางไปอยางไรเปน
เสนทางเดียวหรือ หลายเสนทาง 2. กระตุนใหบุคคลไดปฏิบัติมิไดตรงตามทิศทางขององคการ แมวาในระยะแรก ๆ 
อาจยุงยากบาง และ 3. ชวยใหเกิดการประสานงานการปฏิบัติงานของคนในองคการจํานวนมากในแนวทางท่ีรวดเรว็ 
และมีประสิทธิภาพ (Kotter, 1996) แตในดานการเขาใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเขาใจในธุรกิจ
การเดินเรือ และสื่อสารถึงความตองการของตนเองน้ัน นักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี อาจจะยังนอย
กวาดาน อ่ืน ๆ ท่ีโดดเดนกวาจึงตองฝกฝนในดานน้ีใหมากยิ่งข้ึนดวยตองสัมพันธกับพันธกิจและการดําเนินงานของ
องคการ จนถึงผลการดําเนินงาน ท่ีมาของวิสัยทัศนจึงตองสัมพันธกับพันธกิจท่ีจะนําไปสูการดําเนินงานขององคการ 
ดังท่ี ฑิตยา สุวรรณชฎ ไดสรุปไวดังน้ี 1. วิสัยทัศนท่ีเกิดจากการวิเคราะหอดีต  ปจจุบัน  แลวจึงคาดการณในอนาคต 
2. วิสัยทัศนท่ีเกิดจากการวิเคราะหสถานการณเพ่ือสรางเปาหมายท่ีทําใหเกิดแผนงานและโครงการ 3. วิสัยทัศนท่ี
เกิดจากบุคลิกภาพของผูบริหาร 4. วิสัยทัศนท่ีทําใหเกิดการพัฒนาองคกรและการจัดการ และ 5. วิสัยทัศนกับการ
ประยุกต (ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2543) 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย ควรจะสรางวิสัยทัศน โดยกําหนดทิศทางการเติบโตของอนาคตได โดยมอง

เสนทางอนาคตของตัวเอง มองท่ีจุดหมายปลายทางของวิชาชีพ  และความกาวหนาของชีวิต 

2. ศูนยฝกพาณิชยนาวี ควรใหความสําคัญกับเสนทางวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย เพราะเปน

วิชาชีพเฉพาะ โดยมีการกําหนดแผนกลยุทธในเสนทางวิชาชีพของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึง

จบการศึกษา โดยจัดแนะแนวเสนทางวิชาชีพและสรรคหางานใหนักเรียนเดินเรือพาณิชยหลังจบการศึกษา 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี  นักวิชาการ 

และผูสนใจท่ัวไป จึงขอเสนอแนะ เพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงบูรณาการใน

รูปแบบอ่ืน ๆ  

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชยนาวี 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงบูรณาการของนักเรียนเดินเรือพาณิชย ศูนยฝกพาณิชย

นาวีกับสถาบันอ่ืน ๆ 
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  1

อาจารยสาขาวิจยัและประเมินเพื่อพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ  

บทคัดยอ
1 

 การวิจัยครั้ ง น้ี เปนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะ 
ครุศาสตรดวยกระบวนการจัดการความรู โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม และเพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการความรู 
ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีคือ ประธานหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 21 หลักสูตร คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบเจาะจงโดยใชเกณฑในการคัดเลือกคือเฉพาะ
ประธานหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตรท่ีทํางานพันธกิจสัมพันธกับสังคม สําหรับเครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม แบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหเอกสาร 
แบบสอบถามบริบทการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธและแบบ
ประเมินความความเปนไปไดของระบบ สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ การวิเคราะหเน้ือหาจากการสนทนากลุมของขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา 

ผลการศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธกับชุมชนของคณะครุศาสตร พบวา ระดับการรับรูของอาจารยประจําหลักสูตรในเรื่องการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีประกันคุณภาพระดับหลักสตูร มีระดับการรับรูเฉลีย่อยูในระดบัมาก และ ระดับปญหาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร มีระดับปญหาในการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ยกเวน องคประกอบท่ี 4 ตัวบงช้ี
ท่ี 4.2.2 รอยละท่ีมีตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีระดับปญหาการดําเนินงานอยูในระดับมาก  

ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวย
กระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวยการดําเนินงาน 6 ขอ ดาน
กระบวนการ ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ขอ ดานผลผลิต ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ขอ และดานผลลัพธ 
ประกอบดวยการดําเนินงาน 4 ขอ ท้ัง 4 ดานมีผลการประเมินความเปนไปไดอยูไดระดับมาก 

 
คําสําคญั  ระบบประกันคณุภาพ ,บูรณาการ, พันธกิจสัมพันธ, กระบวนการจัดการความรู   

 
Abstract 

 This research is the study development of integrated quality assurance system with 
Engagement of the Faculty of Education by the knowledge management process. Objective for 
To study the context of quality assurance , the result of the mission of the Faculty of Education 
with the Society and development of integrated quality assurance system with Engagement of 
the Faculty of Education by the knowledge management process. The informant group consists 
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of Lecturer in Faculty of Education Uttaradit Rajabhat University. The data collected by focus 
groups, document analysis and System feasibility evaluation by questionnaire. The data were 
analyzed by descriptive statistics analysis and content analysis. 
 The result found that the level of perception of the instructors in the course of the 
implementation of the quality assurance indicator. The average level of awareness was high. 
Problems in quality assurance. The average level of problems in operation was medium level. 
The development of integrated quality assurance system, the engagement of the Faculty of 
Education by the knowledge management process consists of four factor: input factors consists of 
6 items , process factors consists of 5 items , output factor consists of 5 items and outcome 
factors consists of 4 items. The four aspects of feasibility evaluation are very high. 
 
Keywords : Quality assurance system , integrated , Engagement, knowledge management process 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามีภารกิจท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ใหเปนผูมีความเปนเลิศทางวิชาการ โดยอาจารยผูสอนระดับอุดมศึกษาตองมีภารกิจหลักสําคัญ 4 ประการ คือ สอน 
วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปจจุบันน้ีรัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยไดทํางาน
เพ่ือสังคมโดยใชช่ือวา พันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) เปนจุดเปลี่ยน (transition) ของ
การทํางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดําเนินการอยูในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (service) และงาน
อาสาสมัคร (volunteering) เปนหลัก ไปสูการทํางานรวม (engagement) กับภาคีในพ้ืนท่ีในลักษณะเชิงสถาบัน ท่ี
เปนหุนสวนระยะยาว (long-term partnership) และหวังท่ีจะใหมหาวิทยาลัยเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
(stakeholders) อยางแทจริงของชุมชนหรือสังคมในพ้ืนท่ี พันธกิจน้ีจะเปนการเช่ือมโยงระหวางภารกิจหลักทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขา
ดวยกันอยางมียุทธศาสตรและเปนระบบ และสงเสริมใหเกิดความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังในระหวางมหาวิทยาลัย
ดวยกันเอง และระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ันพันธกิจสัมพันธ จึงเปนการบริการ
วิชาการตามอัตลักษณอยางชัดเจน ซึ่งตอบสนองความตองการท้ังท่ีมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ินและสังคม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เรงสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการแกไขปญหาชุมชร ทองถ่ินรวมกันบนพ้ืนฐาน 4 ประการ ไดแก รวมคิดรวมทําแบบ
หุนสวน (partnership) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย (Mutual benefit) มีการใชความรูและเกิดการ
เรียนรูรวมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (Social impact) (วิจิตร ศรีสอาน,2557) 
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) ได
กําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพซึ่งเปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเริ่มใชปการศึกษา 2557 
อาจารยประจําหลักสูตรนอกจากจะปฏิบัติตามพันธกิจหลักซึ่งประกอบดวย สอน วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และบริการวิชาการแลว ยังตองจัดทําประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประกอบดวย 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ี ไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มีจํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีจํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และ การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา มีจํานวน 3 ตัวบงช้ี 
คือ การรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย มี
จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย และผลท่ีเกิดกับอาจารย องคประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีจํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบ
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ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีจํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ซึ่งตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรน้ันจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีท่ีเปน
ผลลัพธ และตัวบงช้ีท่ีเปนดานกระบวนการ ในการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีดานกระบวนการซึ่ง
ประกอบดวย ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนา ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน และ ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู คอนขางจะเปนปญหาสําหรับ
การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ดังน้ันจึงควรนําหลักการบูรณาการเขามาชวยในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของระดับหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตร ซึ่งการบูรณาการ 
หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติ ผลลัพธ และการ
วิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระดับการจัดการผลการดําเนินการมีความ
เช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2557) การบูรณาการเรียนการสอน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันเน่ืองจากสถาบันปฏิบัติพันธกิจตาง ๆ ตองใหสงผลตอคุณภาพการ
สอนและคุณภาพบัณฑิต การบูรณาการการเรียนการสอน กับการวิจัยเปนการเนนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการศึกษาหาองคความรูใหม การใชความรูและการสรางสังคมแหงการเรียนรู และใหครูไดนําความรูจากการวิจัย
มาใชในการเรียนการสอนสําหรับการบริการวิชาการเปนการใหบริการทางวิชาท่ีทําประโยชนใหกับสังคมแลว 
สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารย และอาจารยตองนําความรู
มาสูการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการเพ่ือประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษา การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เขากับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน ๆ เปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบ
สาน พัฒนาเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรู
ท่ีดีข้ึน (เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ,2555) 
 นอกจากน้ันกระบวนการจัดการความรูจัดไดวาเปนกระบวนการสําคัญในการสรางองคกรแหงการเรียนรู
ไดเพราะเปนกระบวนการสําหรับยกระดับความรูขององคกร เพ่ือสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปญญา โดยเปน
กิจกรรมท่ีซับซอนโดยครอบคลุม 4 ดาน ไดแก การรวบรวมขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู การเพ่ิมประสิทธิผลของ
องคกร และการประยุกตใชความรู (วิจารณ พานิช,2548) เปาหมายหลักของการจัดการความรูมีประเด็นสําคัญ 3 
ประการ ไดแก ประการแรก คือ เพ่ือพัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิยั่งยืน ประการท่ีสอง พัฒนาคน คือ การ
พัฒนาผูปฏิบัติงานในองคกร และประการท่ีสาม เพ่ือการพัฒนาฐานความรูขององคกรใหเกิดความยั่งยืน 
 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงาน 3 สวน ไดแก การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร การดําเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ และกระบวนการจัดการความรู ดังน้ันผูวิจัยจึงไดสนใจ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการความรู
ข้ึน เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรูเก่ียวกับการบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพและพันธกิจ
สัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ียั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และผลการดําเนินงานพันธกิจ
สังคมของคณะครุศาสตรกับสังคม 
  2.  เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวย
กระบวนการจัดการความรู 
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ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตเน้ือหา 
  ระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวยกระบวนการจัดการ
ความรู ประกอบดวยขอบเขตเน้ือหาดังน้ี 

1. บริบทการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบดวย การรับรูเก่ียวกับตัวบงช้ีของการ
ประกัน 

คุณภาพระดับหลักสูตร และปญหาการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
2. บริบทการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม 
3. การบูรณาการระหวางระบบการประกันคุณภาพกับงานพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม 

ดวย 
กระบวนการจัดการความรู 
 ขอบเขตดานระยะเวลา ปการศึกษา 2559 เดือน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร  คือ  ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถจํานวน 21 หลักสูตร 
  กลุมตัวอยาง  คือ  ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรคณะครุศาสตรท่ีทํางานวิจัยท่ี
สอดคลองกับพันธกิจสัมพันธ  

ระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการ 

พันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรกับสังคม ดวย

กระบวนการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการความรู 
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1)   การบงชี้ความรู  
 2)   การสรางและแสวงหาความรู 
 3)   การจัดความรูใหเปนระบบ 
 4)   การประมวลและกล่ันกรองความรู 
 5)   การเขาถึงความรู 
 6)   การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
 7)   การเรียนรู  

 

 บ ริ บ ท ก า ร

ดําเนินงานประกัน คุณภาพ

ระดับหลักสูตร และบริบทการ

ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของ

คระครุศาสตรกับสังคม 

 แนวคิดเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ 

กระบวนการจดัการความรู้ 

สํารวจความรู 

รวบรวมพัฒนา 

จัดเก็บ

สังเคราะห 

ถายทอดความรู 

ความเปนไปไดของระบบระบบ

ประกันคุณภาพแบบบูรณาการ 

พันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตร

กับสังคม ดวยกระบวนการจัดการ

ความรู 
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   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งน้ีมีเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมลูดังน้ี 

1. แบบบันทึกขอมูลการสนทนากลุม และการสังเคราะหเอกสารรายงานประจําป 
2. แบบสอบถามบรบิทการดําเนินงานการประกันคณุภาพของคณะครศุาสตร 
3. แบบประเมินความเหมาะสมของระบบการประกันคณุภาพแบบบูรณาการกับงานพันธกิจ

สัมพันธดวยกระบวนการจัดการความรู 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการตรวจสอบความตรงตรงตามเน้ือหา โดยให 
ผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับนิยามศัพทปฏิบัติการท่ีกําหนดไว ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60 – 1.00 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 3 วิธี ดังน้ี 

1. สังเคราะหเอกสารจากรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 เพ่ือ
พิจารณาการจัด 

กิจกรรมบริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธของแตละหลักสูตร และศึกษาผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
2. สนทนากลุมกับประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูรในประเด็นการรับรู และปญหา

เก่ียวกับการ 
ดําเนินงานการประกันคณุภาพท่ีผานมา และเก่ียวกับประเด็นแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบ
บูรณาการพันธกิจสมัพันธของคณะครุศาสตรกับสังคมดวยกระบวนการจัดการความรู 

3. นําระบบการปะกันคณุคณุภาพแบบบูรณาการพันธกิจสมัพันธของคณะครุศาสตรกับสังคมดวย 
กระบวนการจดัการความรูไปประเมินความเหมาะสมโดยอาจารยประจําหลักสตูรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ 
 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูของการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การวิเคราะหเชิง 
คุณภาพวิเคราะหโดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐาน 
ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาบริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสตูร และผลการดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธกับ 

ชุมชนของคณะครุศาสตร พบวา  
 1.1 บริบทของการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สรุปได 3 ประเด็น ดังน้ี 1) การเขียน
รายงานการประเมินตนเองของแตละหลักสูตรไมไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากคณะกรรมการผูประเมินในแตละ
หลักสูตรใหขอเสนอแนะแตกตางกัน และแตละปการศึกษาทางคณะใชผูประเมินไมซ้ํากัน 2) การจัดเตรียมหลักฐาน
ในบางตัวช้ีวัดถูกจัดเก็บอยูท่ีคณะ เชน โครงการพัฒนานักศึกษา เปนตน มีความลาชาในการสรุปผลการดําเนินงาน
และการดําเนินการเก็บขอมูลภาวะการมงีานทําของบัณฑิตไมเปนปจจุบัน 3) ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสตูรมี
ปญหาสามารถสรุปได ดังน้ี ขาดความเขาใจ ในเรื่องเขียนตัวช้ีวัดดานกระบวนการ อาจารยประจําหลักสูตรในบาง
หลักสูตรไมเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ มีจํานวนผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและ
เผยแพรจํานวนนอย และอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนมีนอย 

1.2 ระดับการรับรูของอาจารยประจําหลักสูตรในเรื่องการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
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ในองคประกอบท่ี 3 - องคประกอบท่ี 6 อาจารยประจําหลักสูตรมีระดับการรับรูเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.75 , 
SD. = 0.91) แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

1.3 ระดับปญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในองคประกอบท่ี 3 – องคประกอบ 
ท่ี 6 มีระดับปญหาในการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.80 , SD. = 0.94) ยกเวน องคประกอบท่ี 
4 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละท่ีมีตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีระดับปญหาการดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.69 , SD. = 0.97) แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  ระดับความรู ความเขาใจ และระดับปญหาในการดําเนินงานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี้ ระดับความรู 
ความเขาใจ 

ระดับปญหาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ  

X  SD. แปลผล X  SD. แปลผล 

องคประกอบท่ี 3 
ดานนักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1  การรับนักศึกษา 

4.07 0.53 มาก 2.41 0.68 นอย 

3.1.2 การเตรียมความพรอม
ของนักศึกษากอนเขา
รับการศึกษา 

4.10 0.56 มาก 2.45 0.63 นอย 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลให
คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี

4.10 0.56 มาก 2.76 0.87 ปานกลาง 

3.2.2 การควบคุมการให
คําปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

4.10 0.72 มาก 2.66 0.94 ปานกลาง 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 

4.14 0.64 มาก 2.72 0.99 ปานกลาง 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 อัตราการคงอยูของ

นักศึกษา 

4.14 0.58 มาก 2.97 0.91 ปานกลาง 

3.3.2 อัตราการสําเร็จการศึกษา 4.21 0.56 มาก 3.07 0.96 ปานกลาง 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 

4.17 0.60 มาก 3.07 0.99 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 ระดับความรู ความเขาใจ และระดับปญหาในการดําเนินงานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
(ตอ) 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี้ ระดับความรู 
ความเขาใจ 

ระดับปญหาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  

X  SD. แปลผล X  SD. แปลผล 

องคประกอบท่ี 4 
ดานอาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

4.1.1  การรับและแตงตั้ง
อาจารยประจํา หลักสตูร 

3.93 0.59 มาก 2.90 0.90 ปานกลาง 

4.1.2  การบริหารอาจารย 4.00 0.60 มาก 2.97 0.91 ปานกลาง 

4.1.3 การสงเสริมและพัฒนา
อาจารย 

4.10 0.49 มาก 2.97 0.82 ปานกลาง 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
4.2.1 รอยละอาจารยท่ีมี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

4.34 0.61 มาก 2.69 0.71 ปานกลาง 

4.2.2 รอยละท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการ 

4.21 0.86 มาก 3.69 0.97 มาก 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย (การ
ตีพิมพ เผยแพร) 

4.14 0.88 มาก 3.41 0.98  
ปานกลาง 

 
 ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดข้ึนกับ

อาจารย 
4.3.1 อัตราการคงอยูของ

อาจารย 

4.10 0.67 มาก 2.34 0.97 นอย 

4.3.2 ความพึงพอใจของ
อาจารยประจําหลักสตูร 

4.10 0.72 มาก 2.17 0.85 นอย 

องคประกอบท่ี 5 
ดาน หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

5.1.1 หลักคิดในการออกแบบ
หลักสตูร ขอมูลท่ีใชใน
การพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของ
หลักสตูร 
 

3.24 0.79 ปาน
กลาง 

3.07 0.96 ปานกลาง 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตร
สาขาน้ัน ๆ 

3.24 0.79 ปาน
กลาง 

3.07 0.99 ปานกลาง 
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5.1.3 การพิจารณาอนุมัตหิัวขอ
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.21 0.86 ปาน
กลาง 

2.93 1.00 ปานกลาง 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

5.2.1 ระบบและกลไกการ
พิจารณากําหนดผูสอน 

3.93 0.70 มาก 2.93 0.96 ปานกลาง 

5.2.2 การกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ.3 และ 
มคอ.4 

3.97 0.73 มาก 3.21 0.98 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 1 ระดับความรู ความเขาใจ และระดับปญหาในการดําเนินงานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
(ตอ) 

 

องค 
ประกอบ 

ตัวบงชี้ ระดับความรู 
ความเขาใจ 

ระดับปญหาในการดาํเนินงาน
ประกันคุณภาพ  

X  SD. แปลผล X  SD. แปลผล 
 5.2.3 การแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.86 0.88 มาก 3.03 0.98 ปานกลาง 

5.2.4 การกํากับ
กระบวนการเรียน
การสอน 

3.83 0.71 มาก 2.97 0.91 ปานกลาง 

5.2.5 การจัดการเรยีนการ
สอนท่ีมีการฝก
ปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตร ี

3.93 0.70 มาก 2.97 0.91 ปานกลาง 

5.2.6 การบูรณาการพันธ
กิจตาง ๆ กับการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตร ี

3.76 0.83 มาก 2.83 0.97 ปานกลาง 

5.2.7 การชวยเหลือ กํากับ 
ติดตาม ในการทํา
วิทยานิพนธและการ
ตีพิมพผลงานใน
ระดับบัณฑติศึกษา 

3.79 
 

0.90 
 

มาก 2.90 
 

0.98 
 

ปานกลาง 

6 การประเมินวิทยานิพนธใน 3.72 0.88 มาก 2.69 0.89 ปานกลาง 
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ระดับบัณฑติศึกษา 

องคประกอบท่ี 6 
สิ่งสนับสนนุการ

เรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
7 ระบบการดําเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
สวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสตูรเพ่ือใหมสีิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู 

3.86 0.92 มาก 2.83 0.93 ปานกลาง 

8 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

3.86 0.92 มาก 2.79 0.94 ปานกลาง 

9 กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 

3.76 0.91 มาก 2.86 0.95 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.75 0.91 มาก 2.80 0.94 ปานกลาง 
   

1.4 ผลการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธกับชุมชนของคณะครุศาสตร พบวา งบประมาณในการ
ดําเนินงานมีจํากัด 

ไมพอตอการกําหนด เปาหมายเปนโรงเรียนเครือขายกองทุนของคณะครุศาสตรท่ีมีระยะทางคอนขางไกล และ
คาใชจายสูง  ขาดการประสานงานระหวางผูปฏิบัติและผูดําเนินการ จึงเกิดความผิดพลาด ความเรงรัดในการจัด
กิจกรรมท่ีใกลสิ้นปงบประมาณ การประสานงานในเรื่องสถานท่ีในการจัดกิจกรรมอาจลาชาเกินไปดวยข้ันตอนของ
การดําเนินงานของหลักสูตร 

2. ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรดวย
กระบวนการจัดการ 

ความรู ประกอบดวย 4 ดาน ดังน้ี 
  2.1 ดานปจจัยนําเขา (Input)  ของระบบตนนํ้าท่ีเปนตัวขับเคลื่อนโดยใชกระบวนการ
จัดการความรูในข้ันท่ี1 การบงช้ีความรู  และข้ันท่ี 2 การสรางและแสวงหาความรู  ประกอบดวย 6 ขอ ดังน้ี 1. 
ศึกษาบริบทของชุมชน หรือโรงเรยีนกลุมเปาหมายท่ีมีปญหาทางวิชาการโดยผานทางหนวยงานตนสังกัดของ
โรงเรียน 2. คณาจารยสรุปประเดน็ปญหาทางวิชาการท่ีไดและนําขอมูลกลับมาทบทวนสถานการณปญหาของชุมชน
หรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย 3.อาจารยประจําหลักสตูรรวมกันวิเคราะหโจทยในการพัฒนาชุมชนหรือกลุมโรงเรียน
เปาหมายท่ีตองการพัฒนา 4. อาจารยประจําหลักสตูรคดัเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนและสามารถนํามาบูรณาการกับ
การทําพันธกิจสัมพันธ 5.  อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนใหออกแบบรายวิชาท่ีทางหลักสูตร
คัดเลือกมาบูรณาการ และ รวมกันกําหนดผลลัพธการเรยีนรูและช้ินงาน และ 6.  อาจารยผูสอนช้ีแจงใหกับ
นักศึกษาในรายวิชาท่ีไดรับการคดัเลือกและรวมกันสรางกรอบแนวคดิการทํางาน 
    2.2  ดานกระบวนการ (Process) ดําเนินงานระบบกลางนํ้าของพันธกิจสัมพันธ โดยใช
กระบวนการจัดการความรูในข้ันท่ี 3 การจัดความรูใหเปนระบบ  ข้ันท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู  และ
ข้ันท่ี 5 การเขาถึงความรู ประกอบดวย 5 ขอ ดังน้ี 1. อาจารยผูสอนและนักศึกษารวมกันกําหนดปฏิทินในการ
ดําเนินกิจกรรม 2.  นําตารางและรายละเอียดกิจกรรมช้ีแจงกับชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมายพรอมแจง
หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนใหรับทราบ 3. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษารวมกันจัด
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กิจกรรมพันธกิจสัมพันธตามท่ีกําหนดไวในปฏิทิน 4. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษารวมกัน
ออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการเก็บขอมูลหลังเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม  และ 5. 
อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกันวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
    2.3 ดานผลผลิต ( Output) ของระบบปลายนํ้าท่ีทําใหเกิดผล โดยใชกระบวนการจัดการ
ความรูในข้ันท่ี 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และข้ันท่ี 7 การเรียนรู ประกอบดวย 5 ขอ ดังน้ี 1. อาจารยผูสอน
และนักศึกษาสรุปองคความรูท่ีไดใหกับชุมชนหรือโรงเรียนเปาหมาย 2. อาจารยผูสอนมอบหมายใหนักเรียนนําองค
ความรูท่ีไดไปสูการตอยอดกับชุมชนหรือกลุมเปาหมายใหม 3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการไดเขารวมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธท่ีผูสอนนํามาบูรณาการในรายวิชาท่ีสอน 4. อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผูสอน หนวยงานตนสังกัดของชุมชนและโรงเรียนกลุมเปาหมายประเมินความสําเร็จของกิจกรรม และ 5. 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา หนวยงานตนสังกัด ตัวแทนชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย
รวมกันถอดบทเรียนความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม 
    2.4 ดานผลลัพธ  (Outcome) คือ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตามมาหลังจากเสร็จสิ้น ประกอบดวย 4 
ขอ ดังน้ี 1. ไดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรท่ีไดลงมือปฏิบัติกับพ้ืนท่ีจริงและไดรับประสบการณจริง 2. 
อาจารยผูสอนไดแนวทางในการนํากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับพันธกิจสัมพันธไปตอยอดในการทํา
ผลงานทางวิชาการ 3. ไดกระบวนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ และ 4. ไดแนวทางในการควบคุมคุณภาพในการบริหารหลักสูตรโดยเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ 

3. ผลการประเมินความเปนไปไดของระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุ 
ศาสตรดวยกระบวนการจัดการความรู ท้ัง 4 ดาน มีผลการประเมินความเปนไปไดในภาพรวม มีความเปนไปไดอยู
ในระดับ มาก สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2 ดังน้ี 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินความเปนไปไดของระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุ
ศาสตรดวยกระบวนการจัดการความรู 

ระบบประกัน
คุณภาพ 

กระบวนการ
จัดการความรู 

จํานวนขอในการ
ดําเนินการ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
เปนไปได 

ดานปจจัยนําเขา ข้ันท่ี1-ข้ันท่ี2 6 ขอ 4.30 0.74 มาก 
ดานกระบวนการ ข้ันท่ี3-ข้ันท่ี5 5 ขอ 4.13 0.91 มาก 
ดานผลผลิต ข้ันท่ี6-ข้ันท่ี7 5 ขอ 4.17 0.79 มาก 
ดานผลลัพธ - 4 ขอ 4.30 0.79 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.73 มาก 
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ผลพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรดวยกระบวนการจัดการ
ความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตรดวยกระบวนการ
จัดการความรู ประกอบดวย 4 ดาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ดานปจจัยนําเขาของระบบตนนํ้าในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธเปนการเตรียมการกอนดําเนินงาน 

ระบบประกันคุณภาพแบบบูรณาการ 
พันธกิจสัมพันธของคณะครุศาสตร 

ดวยกระบวนการจัดการความรู 
 

Input 
ตนน้ํา 

Process 
กลางน้ํา 

Output 
ปลายน้ํา 

ขั้นที่1การ
บงชี้ความรู 

ขั้นที่2 การสราง
และแสวงหา

ความรู 

1. ศึกษาบริบทของชุมชน หรือโรงเรียน    
    กลุมเปาหมายที่มีปญหาทางวิชาการโดย ผาน 
    ทางหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน 
2. คณาจารยสรุปประเด็นปญหาทาง วิชาการที่ได 
    และนําขอมูลกลับมา  ทบทวนสถานการณ 
    ปญหาของชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
3. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกัน วิเคราะหโจทย 
    ในการพัฒนาชุมชนหรือกลุมโรงเรียนเปาหมาย  
    ที่ตองการพัฒนา 
4. อาจารยประจําหลักสูตรคัดเลือกรายวิชาที่เปด 
    สอนและสามารถนํามาบูรณาการกับการทํา 
    พันธกิจสัมพันธ 
5. อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับ    
    อาจารยผูสอนใหออกแบบรายวิชาที่ทาง    
    หลักสูตรคัดเลือกมาบูรณาการ และรวมกัน 
    กําหนดผลลัพธการเรียนรูและชิ้นงาน 
6. อาจารยผูสอนชี้แจงใหกับนักศึกษาใน 
   รายวิชาที่ไดรับการคัดเลือกและรวมกัน 
   สรางกรอบแนวคิดการทํางาน 

ข้ันท่ี 3 การ

จัดความรูให

เปนระบบ 

ข้ันท่ี 4 การ

ประมวลและ

กลั่นกรองความรู 

ขั้นที่ 5 การ

เขาถึงความรู 

1. อาจารยผูสอนและนกัศึกษารวมกันกาํหนด 
    ปฏิทินในการดําเนินกิจกรรม 
2. นําตารางและรายละเอียดกิจกรรมชีแ้จง 
    กับชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมายพรอมแจง 
    หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนใหรับทราบ 
3. อาจารยผูสอน อาจารยประจาํหลักสูตร 
    และนักศึกษารวมกันจัดกจิกรรมพันธกิจ 
    สัมพันธตามที่กําหนดไวในปฏิทิน 
4. อาจารยผูสอน อาจารยประจาํหลักสูตร  
    และนักศึกษารวมกันออกแบบเคร่ืองมือ 
    ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และเนิน 
    การเก็บขอมูลหลังเสร็จส้ินในแตละกจิกรรม 
5. อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกัน    
   วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานสรุปผล 
   การดําเนินงาน 

ข้ันท่ี 6 การ
แบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู 

ขั้นที่ 7 การ
เรียนรู 

1. อาจารยผูสอนและนกัศึกษาสรุปองค 
    ความรูที่ไดใหกับชุมชนหรือโรงเรียน 
    เปาหมาย 
2. อาจารยผูสอนมอบหมายใหนักเรียนนํา 
    องคความรูที่ไดไปสูการตอยอดกับ 
    ชุมชนหรือกลุมเปาหมายใหม 
3. อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนรู 
   ของนักศึกษาจากการไดเขารวม
กิจกรรม 
   พันธกจิสัมพันธที่ผูสอนนาํมาบูรณาการ 
    ในรายวิชาที่สอน 
4. อาจารยประจาํหลักสูตร อาจารย
ผูสอน  
    หนวยงานตนสังกัดของชุมชนและ 
    โรงเรียนกลุมเปาหมายประเมิน 
    ความสําเร็จของกิจกรรม 
5. อาจารยประจาํหลักสูตร อาจารย
ผูสอน  
    นักศึกษา หนวยงานตนสังกัด ตัวแทน 
    ชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
    รวมกันถอดบทเรียนความสําเร็จของ 
    การดําเนินกิจกรรม ดานผลลัพธ 

1.ไดแนวทางในการพัฒนานักศึกษาครุศาสตรที่ไดลงมือปฏิบัติกับพื้นที่จริงและไดรับประสบการณจริง 
2.อาจารยผูสอนไดแนวทางในการนํากระบวนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกับพันธกิจสัมพันธไปตอยอดในการทาํผลงานทางวิชาการ 
3.ไดกระบวนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ 
4.ไดแนวทางในการควบคุมคุณภาพในการบริหารหลักสูตรโดยเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ 
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กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ โดยการรวมกันกําหนดปญหาทางวิชาการของพ้ืนท่ีเปาหมาย สอดคลองกับ ปยะวัติ บุญ-
หลง (2559,6) ไดกลาววาระบบตนนํ้าของพันธกิจสัมพันธ คือ โจทยท่ีตองมาจากสังคมโดยใชวิชาการเขาไปทําความ
เขาใจกับสถานการณหรือเสนอวิธีแกปญหา พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีเปนอยูในสังคมและตองบอกไดวา
เปนโจทยของใคร อยูท่ีไหน การพัฒนาระบบในดานน้ีไดนํากระบวนการจัดการความรูมาประยุกต 2 ข้ัน ไดแก ข้ันท่ี 
1 การบงช้ีหรือการคนหาความรู ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในการกําหนดปญหาทางวิชาการและการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีจํานํามาจัดกิจกรรม และข้ันท่ี 2 การสรางและการแสวงหาความรู ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาความรูของแตละ
บุคคลในลักษณะกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการระดมความคิด ในการดําเนินงานดานปจจัยนําเขา
ของระบบตนนํ้า อาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการ 6 ขอ ดังน้ี ขอ 1 ศึกษาบริบทของชุมชน หรือโรงเรียน
กลุมเปาหมายท่ีมีปญหาทางวิชาการโดยผานทางหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน ขอ 2 คณาจารยสรุปประเด็น
ปญหาทางวิชาการท่ีไดและนําขอมูลกลับมาทบทวนสถานการณปญหาของชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมาย ขอ 3 
อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันวิเคราะหโจทยในการพัฒนาชุมชนหรือกลุมโรงเรียนเปาหมายท่ีตองการพัฒนา ขอ 4 
อาจารยประจําหลักสูตรคัดเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนและสามารถนํามาบูรณาการกับการทําพันธกิจสัมพันธ ขอ 5 
อาจารยประจําหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอนใหออกแบบรายวิชาท่ีทางหลักสูตรคัดเลือกมาบูรณาการ และ 
รวมกันกําหนดผลลัพธการเรียนรูและช้ินงาน และขอ 6 อาจารยผูสอนช้ีแจงใหกับนักศึกษาในรายวิชาท่ีไดรับการ
คัดเลือกและรวมกันสรางกรอบแนวคิดการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บุญดี บุญญาจิต (2547,169) ท่ีกลาว
วา การคนหาความรูเปนข้ันตอนแรกท่ีองคกรจําเปนตองมี เปนการสํารวจวามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด 
เพ่ือใหองคกรวางขอบเขตของการจัดการความรู และสามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากน้ันยังเปนโครงสรางพ้ืนฐานความรูท่ีองคกรสามารถใชเปนฐานในการตอยอดขยายความรูใน
เรื่องตาง ๆ อยางเปนระบบ นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวคิดของ นํ้าทิพย วิภาวิน (2547,30) ท่ีกลาววา การ
แสวงหาความรู คือการจัดหากรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาและสรางความรูใหมจากทักษะและความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2. ดานกระบวนการของการดําเนินงานระบบกลางนํ้าของพันธกิจสัมพันธเปนการลงมือดําเนินกิจกรรม 
ตามแผน และกรอบแนวคิดการทํางานท่ีกําหนดไวในระบบตนนํ้า การพัฒนาระบบในดานน้ีไดนํากระบวนการ
จัดการความรูมาประยุกตใช 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ ข้ันท่ี 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู และข้ันท่ี 5 การเขาถึงความรู อาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการ 5 ขอ ดังน้ี ขอ 1 อาจารย
ผูสอนและนักศึกษารวมกันกําหนดปฏิทินในการดําเนินกิจกรรม ขอ 2 นําตารางและรายละเอียดกิจกรรมช้ีแจงกับ
ชุมชนหรือโรงเรียนกลุมเปาหมายพรอมแจงหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนใหรับทราบ ขอ 3 อาจารยผูสอน 
อาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษารวมกันจัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธตามท่ีกําหนดไวในปฏิทิน ขอ 4 อาจารย
ผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษารวมกันออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ดําเนินการเก็บขอมูลหลังเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม และขอ 5 อาจารยผูสอน และนักศึกษารวมกันวิเคราะหขอมูล
และเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน สอดคลองกับแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจ (2547,163-168) ท่ีกลาวไววา 
การจัดการความรูใหเปนระบบน้ันเปนการรวบรวมความรูท่ีมีอยูกระจัดกระจายมาจัดระบบและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
เมื่อจัดระบบแลวก็จะทําใหงายและสะดวกกับการประมวลและกลั่นกรองความรู ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนํา
ความรูท่ีไดไปใชกับพ้ืนท่ีเปาหมายใหใชประโยชนไดสะดวกรวดเร็วเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและงายตอการ
เขาถึงความรู นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ (2559,34-35) ท่ีไดสรุปวา อาจารยผูสอน
สามารถทําหนาท่ีไดหลายบทบาทสําหรับงานวิชาการเพ่ือสังคม เชน  เปนผูประสานโลกความรูเชิงวิชาการกับโลก
ความรูภาคปฏิบัติหรือการสรางความกลมเกลียวระหวางหลักการทางวิชาการกับชุดความรูของพ้ืนท่ีเปาหมายเปน
ผูสรางโอกาสท่ีจะประยุกตใชความรูในสถานการณจริงหรือนําความรูทางวิชาการท่ีมีอยูแลวไปทดลองใชในสนาม
จริง ท่ีสนามจริงจะมีความซับซอนยิ่งกวาในหองทดลองหรือหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยท่ีนักวิชาการสามารถ
ควบคุมตัวแปรไดทุกอยาง เปนผูพัฒนาความรูใหม โดยนําความรูทางวิชาการท่ีมีเทากับความรูของพ้ืนท่ีเปาหมายมา
ทําการประยุกตใหเกิดความรูใหมเปนผูนําเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายแกพ้ืนท่ีเปาหมาย 
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3. ดานผลผลิตเปนระบบปลายนํ้าของพันธกิจสัมพันธเปนผลการดําเนินงานท่ีไดดําเนินการจากระบบ 
กลางนํ้า การพัฒนาระบบในดานน้ีไดนํากระบวนการจัดการความรูมาประยุกตใช 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 6 การ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู และข้ันท่ี 7 การเรียนรู อาจารยประจําหลักสูตรควรดําเนินการ 5 ขอ ดังน้ี ขอ 1 อาจารย
ผูสอนและนักศึกษาสรุปองคความรูท่ีไดใหกับชุมชนหรือโรงเรียนเปาหมาย ขอ 2 อาจารยผูสอนมอบหมายให
นักเรียนนําองคความรูท่ีไดไปสูการตอยอดกับชุมชนหรือกลุมเปาหมายใหม ขอ 3 อาจารยผูสอนประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษาจากการไดเขารวมกิจกรรมพันธกิจสัมพันธท่ีผูสอนนํามาบูรณาการในรายวิชาท่ีสอน ขอ 4 
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน หนวยงานตนสังกัดของชุมชนและ โรงเรียนกลุมเปาหมายประเมิน
ความสําเร็จของกิจกรรม ขอ 5 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา หนวยงานตนสังกัด ตัวแทนชุมชน
หรือโรงเรียนกลุมเปาหมายรวมกันถอดบทเรียนความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม สําหรับการดําเนินงานในระบบ
ปลายนํ้าน้ัน ผลผลิตท่ีไดรับตองสอดคลองกับความตองการของกลุมบุคคลในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีรวมกันกําหนดปญหา
เชิงวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปยะวัติ บุญ-หลง (2559,6) ท่ีกลาววา ระบบปลายนํ้าของพันธกิจสัมพันธ
น้ันเมื่อทํางานเสร็จแลวไดประโยชนอยางไร กับใคร ท่ีไหน สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายหรือไม 
การดําเนินงานรวมกันระหวางอาจารยผูสอน นักศึกษาและชุมชนหรือโรงเรียนพ้ืนท่ีเปาหมายเปนการดําเนินงานท่ี
อยูบนพ้ืนฐานพันธกิจสัมพันธท่ีเปนการบริการวิชาการตามอัตลักษณอยางชัดเจน ซึ่งตอบสนองความตองการท้ังท่ี
มหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินกับสังคม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เรงสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติท้ังภายในและภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการแกไขปญหาชุมชน ทองถ่ินรวมกันบนพ้ืนฐาน 4 
ประการ คือ รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน เกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย มีการใชความรูและเกิดการ
เรียนรูรวมกันและเกิดผลกระทบตอสังคมท่ีประเมินได (วิจิตร ศรีสอาน,2557)  

4. ดานผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตามมาหลังดําเนินการเสร็จสิ้น ประกอบดวย 4 ขอ ดังน้ี ขอ 1 ไดแนวทางในการ
พัฒนา 

นักศึกษาครุศาสตรท่ีไดลงมือปฏิบัติกับพ้ืนท่ีจริงและไดรับประสบการณจริง ขอ 2 อาจารยผูสอนไดแนวทางในการ
นํากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการกับพันธกิจสัมพันธไปตอยอดในการทําผลงานทางวิชาการ ขอ 3 ได
กระบวนการทํางานเชิงบูรณาการระหวางการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ และขอ 4 ได
แนวทางในการควบคุมคุณภาพในการบริหารหลักสูตรโดยเปนการทํางานรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูสอนอยางเปนระบบ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปยะธิดา นาคะเกษียร (2557) ไดศึกษาเรื่อง 
การบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยสูการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยสรุปผลการเกิด
ประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝายน้ัน ประกอบดวย เกิดการพัฒนาชุดขอมูลชุมชน กลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาตรงจุด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เกิดชุดความรูและมองเห็นประเด็นในการพัฒนา และนักศึกษาได
เรียนรูจากการดําเนินงานภาคสนามท่ีนอกเหนือจากหองเรียน สําหรับการเกิดการเรียนรูรูกันและนําไปสูผลงาน
วิชาการซึ่งผลลัพธและผลผลิตจากการดําเนินโครงการในระบบตนนํ้าและระบบกลางนํ้ากอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
เกิดการตอยอดและขยายผลงานวิชาการ ไดแก การเรียนการสอนสูการบริการวิชาการเปนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูเชิงทฤษฏีมาสูการเรียนรูบนฐานประสบการณจริง และ การเรียนการสอนสูการ
บริการวิชาการและวิจัย นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวคิดของ เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (2555) ไดกลาวไววา 
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ กับกระบวนการเรียนการสอนสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ การ
กําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําโครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน ในรายวิชาท่ีอาจารยสอน และ
รูปแบบท่ี 2 การนําองคความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาบูรณาการกับรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสอดคลองกัน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
         1.1 คณะครุศาสตรควรมีการวิเคราะหตัวบงช้ีวัดของการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละตัวบงช้ีท่ี
สามารถดําเนินกิจกรรมบูรณาการกับพันธกิจสัมพันธได และ จัดทําแผนการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธระยะยาว 4 
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ปรวมกับสังคม ชุมชน หรือโรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายใหชัดเจน และลงมือดําเนินการตามแผนการดาํเนินงานอยาง
ตอเน่ือง ควรสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจ และสรางความตระหนักและการเห็นคุณคา
ของการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ 

1.2 คณะครุศาสตรควรออกแบบรายวิชาท่ีสัมพันธกับการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ จากน้ันให 
อาจารยประจําหลักสูตรและผูสอนคัดเลือกรายวิชาใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจสัมพันธ 

1.3 คณะครุศาสตรตองกํากับและตดิตามการดําเนินงานของหลักสตูรและใหการสนับสนุนหลักสูตรท่ี
มี 

การบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจสัมพันธ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุดเพ่ือดําเนินการ
ประสานงาน กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 

1.4 ฝายกิจกรรมนักศึกษาตองประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับการดําเนิน 
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธของนักศึกษา 

1.5 คณะครุศาสตรควรจัดเวทีวิชาการปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือใหหลักสูตรไดนําเสนอผล
ความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ 
1.6 คณะควรจัดทีมพ่ีเลี้ยงใหกับทุกๆ หลักสูตรสําหรับการดําเนินงานกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ 

สังคม 
2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยกับ

สังคม 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เร่ือง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต 

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
Development of Thai skill exercises coordinates augmented reality technology (AR) : 

Pali and Sanskrit loanwords for grade 10th  students  

Srisamrongchanupatham School ,Sisamrong, Sukhothai . 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรีสาํโรง         
ชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังจากการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํโรง 
จังหวัดสุโขทัย ท่ีมตีอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง(AR) เรื่อง คํายืม
ภาษาบาลีและสันสกฤต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต การ
วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝกทักษะโดยใช E₁/E₂  
ผลการวิจัย พบวา 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 

(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสนัสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกทักษะ จํานวน 7 แบบฝก พบวา แบบฝกทักษะวิชาภษาไทยผสาน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรือ่ง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มีประสิทธิภาพเทากับ 94.07/80.94 ซึ่งสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีนดวยชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอ          
ศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบ
ฝกทักษะ ในระดับมากท่ีสดุ โดยมคีะแนนเฉลีย่เทากับ 4.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .590 
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คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ, คํายืมภาษาบาลีและสันสฤต, เทคโนโลยภีาพเสมือน  
              skill exercises, Pali and Sanskrit loanwords, and augmented reality technology 

 

Abstract 
 The objectives of this study were to develop and study efficiency of Thai exercises 
coordinates augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords for 10th   grade 
students at Srisamrongchanupatham School , Sukhothai to comply with the standard criterion 
80/80, to study the achievement of the students of learning using Thai exercises coordinates 
augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords using the pre-test and the post-
test and to study the satisfaction of the students through using Thai exercises coordinates 
augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords. The sample consisted of 37 
students in the 10 th grade at Srisamrongchanupatham School. The instruments used in this study 
were Thai exercises, coordinates augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords, 
the achievement test of learning, and the satisfaction evaluation of the students for Thai 
exercises coordinates augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords. The data 
used to analyze were mean, standard deviation and efficiency of learning activities levels by 

using E₁/E₂.  
The results were found:  

1. Developing and finding efficiency of Thai exercises coordinates augmented reality 
technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords for 10th grade students at Srisamrongchanupatham 
School , Sukhothai  were at level 94.07/80.94 that higher than the expected standard of 80/80.  
 2. The achievement of learning by using Thai exercises coordinates augmented reality 
technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords was significantly higher than before applying the 
training, at 0.05 degree of significance. 
 3. The results of the satisfaction of the students towards using Thai exercises coordinates 
augmented reality technology (AR) Pali and Sanskrit loanwords indicate that, in overall students 
expressed the highest level of satisfaction with the average score of 4.65, with the standard 
deviation of 0. 590. 

 
Key word:    exercises, Pali and Sanskrit loanwords, and augmented reality technology 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติและเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
เสรมิสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธท่ีดตีอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยาง
สันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู 
พัฒนากระบวนการคดิวิเคราะหวิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลีย่นแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัเปนสื่อ
แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรยีภาพ เปนสมบัตลิ้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ
และสบืสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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 ในปจจุบันเด็กไทยกลับมีปญหาอยางมากกับการใชภาษาไทยและการเรียนภาษาไทย ซึ่งอาจเปนเพราะคิด
วาภาษาไทยเปนภาษาท่ีใชอยูแลวในชีวิตประจําวัน จึงทําใหละเลยการใสใจในการเรียน สงผลกระทบโดยตรงตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งวิชาภาษาไทยน้ันมิไดเรียนแคพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต เทาน้ัน แตยัง
มีศาสตรอีกหลายแขนง ความรูอีกหลายดานท่ีตองเรียนและฝกพัฒนา ท้ังทักษะการฟง ดู พูด อาน เขียน คิด และ
วิเคราะห ทําใหเกิดการสังเคราะหและนําไปใชได หรือแมแตการเรยีนเรื่องของคํายืมภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความ
คลายคลึงกับภาษาไทยเปนอยางมาก และมีใชมานานแลว จนทําใหหลายคนคดิวาคําเหลาน้ันเปนคําของไทย หาก
ไมไดเรียนและไม    ใสใจในการเรยีน ก็จะไมสามารถแยกไดวาคําเหลาน้ันเปนคําไทยแทหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คํายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งมีใชอยางมากมายปะปนกับคําไทย หากไมพิจารณาอยางถองแทก็จะคิดไดวา
เปนคําไทย หากเราใชคําผดิประเภท ไมรูจักท่ีมา ไมทราบความหมาย ก็จะมผีลตอการเรียนในเรื่องตอ ๆ ไปดวย 
เชน การสรางคํา 
 
 ดวยเหตผุลขางตนประกอบกับการท่ีขาพเจาไดปฏิบัติการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน         
ศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย และไดมีโอกาสสอนนักเรียนเรื่องคํายืมภาษาตางประเทศ ซึ่งคํา
ยืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต ถือเปนปญหาใหญท่ีนักเรียนยังคงมปีญหา นอกจากจะไมรูความหมายแลว ก็ยังไม
สามารถแยกไดวาคําท่ีนักเรยีนพบน้ันเปนคําภาษาบาลีหรือสันสกฤต ซึ่งขาพเจาเห็นวาหากไมมีการพัฒนาในเรื่องน้ีก็
อาจจะสงผลเปนปญหาตอนักเรียนไดในอนาคต เพราะในเรื่องตอไปน้ัน นักเรียนจะตองใชความรูเรื่องคํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤตไปใชในการเรียนเรื่องการสรางคํารูปแบบตาง ๆ ตอไป 
 ดังน้ัน ขาพเจาจึงไดคดิท่ีจะพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตข้ึนมา            
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูในเรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตใหกับนักเรียน         
โดยตระหนักวาจะตองพัฒนาแบบฝกท่ีสอดคลองและตรงตามความสนใจของนักเรียน ทันโลกและเหตุการณ ยึด
ผูเรยีนเปนสาํคัญ เพ่ือท่ีจะเปนตัวชวยดึงดูดความสนใจทางการเรียนของนักเรียนอีกทางหน่ึง และเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ความสนุก   เพลดิเพลิน อยากเรียนรูและไมเบ่ือท่ีจะศึกษาหาความรูดวยตนเอง และเพ่ือใหสอดคลองกับไทยแลนด
ยุค 4.0 และการกาวสูศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสาํคัญ โดยเนนใหผูเรียนคนควาหาความรูดวย
ตนเองเปนหลัก มีครูเปนผูใหคําปรึกษา และมุงเนนการใชเทคโนโลยีท่ีมีอยางสรางสรรค ประกอบกับการท่ีขาพเจา
สังเกตพบวานักเรียนสวนใหญใชเวลาอยูกับสมารตโฟนมาก จึงไดคดิหาวิธีท่ีจะใหนักเรียนใชสมารตโฟนท่ีมีในมือให
เกิดประโยชนสูงสุด จึงไดศึกษาขอมูลและพัฒนาแบบฝกท่ีผสานเทคโนโลยเีขาไป จึงไดมาเปนแบบฝกทักษะวิชา
ภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต เพ่ือใหนักเรยีนสนใจและไมเกิด
ความรูสึกเบ่ือหนายกับการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเดมิ ๆ  
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)       
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หลังจากการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรีสําโรงชนูป
ถัมภ            อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ                
อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)               
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย มีประสทิธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลังจากการใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง 
(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสนัสกฤต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัด
สุโขทัย ท่ีมีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมอืนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤตอยูในระดับพอใช 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร 
   ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560                
โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย จํานวน 200 คน  
 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560      
โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย จํานวน 37 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรตน ไดแก 
  การจัดการเรยีนรูโดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR)  
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรยีนท่ี 1 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ 
อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 
       2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องคาํยืมภาษาบาลีและสันสกฤต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4/3              โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ  อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีมตีอการเรยีนรูดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํา
ยืมภาษาบาลีและสันสกฤต 

3. เนื้อหา 
 1. เน้ือหามาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรยีนรูตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  
 2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ 
 3. แบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) จํานวน 7 แบบฝก 
4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง จํานวน 4 คาบ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนระยะเวลา 2 

สัปดาห 
 
 



213 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    ประชากร 
   ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรยีน      
ศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 200 คน  
  กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย จํานวน 37 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 7 แบบฝก 
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กอนและหลังเรียน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต              

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทัย              
3. แบบวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี

สําโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยอผสานทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามลําดับดังน้ี 
 1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดติถถึงโรงเรยีนท่ีผูวิจัยตองการเก็บ
รวบรวมขอมลู คือ โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ 
 2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มาทําการทดสอบกับนักเรียน                   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทัย 
 3. นําแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี (AR) เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต จํานวน 7
แบบฝก มาใหนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง          จังหวัดสุโขทัย ทําทีละแบบฝก หลังจากทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว โดยมีการสอน
ประกอบดวย 
  4. นําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มาทําการทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรยีนท่ี 1 โรงเรียนศรีสาํโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 
ปฏิบัติหลังจากท่ีทําแบบฝกทักษะครบแลวท้ัง 7 แบบฝก 

แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ

สันสกฤต สําหรับนักเรียนมัธยมศกึษาปท่ี 4 
 

-ประสิทธิภาพของแบบฝก 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการใชแบบฝกทักษะ 
- ความพึงพอใจของนักเรียนตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย 
ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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 5. ผูวิจัยวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 37 คน ภาคเรียนท่ี 1 
โรงเรียน ศรีสาํโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ท่ีมีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต จํานวน 20 ขอ โดยใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจลงใน
แบบสอบถาม   ความพึงพอใจ แลวนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
 คณะผูวิจัยนําขอมลูท่ีไดท้ังหมด มาวิเคราะหหาคาทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรปุผลการทดลอง 
ดังน้ี 
 1. นําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินคณุภาพเชิงเน้ือหาดัชนีความสอดคลอง 
หรือ คา IOC  

2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)      
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต โดยนําคะแนนแบบฝกแตละชุดและคะแนนทดสอบหลังเรยีน ดวยการหาคา

ประสิทธิภาพ  E₁/E₂ เปรยีบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 80/80 
 3. ใชสถิติแบบพรรณนาวิเคราะหผลการเรยีนรูทางการเรียนของนักเรียน โดยใชคาเฉลีย่ (Χ ) และ           
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. การทดสอบสถิติ นําคะแนนมาเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของคะแนนหลังเรยีนกับคะแนนเกณฑรอยละ 80    
ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบดวย One Sample t- test 
 5. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลงัเรียนกับกอนเรยีน โดยใชสถิติ t-test dependent 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การสรางแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจรงิ (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ

สันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ผูวิจัยได
สรางชุดแบบฝกทักษะข้ึนมา 7 แบบฝก คือ  

 แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง ความเขาใจเรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
 แบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง คําคูฉันคอือะไร 
 แบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง คําไหนบาลี คําไหนสันสกฤต 
 แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง รอบรูคําบาลี สันสกฤต 

แบบฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง จับคูคําและความหมาย 
 แบบฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง อานแลววิเคราะหหา คําใดบาลี คําใดสันสกฤต 
 แบบฝกทักษะท่ี 7 เรื่อง ฟงแลวพิจารณาหา คําใดบาลี คําใดสันสกฤต 

คาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย ตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะโดยการหาคา E₁จากคะแนนแบบฝกระหวาง

เรียน และ   คาE₂ จากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรยีน และนําไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ปรากฏดัง
ตารางท่ี1 
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ตารางท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)             
เร่ือง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ            
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

     แบบฝก 
    E₁(80 ตัวแรก)    E₂(80 ตัวหลัง) 

            ผล   
   รอยละของคาเฉลี่ย    รอยละของคาเฉลี่ย 

คํายืมภาษาบาล ี
และสันสกฤต                          94.07                          80.94                                 สูงกวาเกณฑ 

รวม                                     94.07                          80.94                                  สูงกวาเกณฑ 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR)    

เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย มีประสิทธิภาพ 94.07/80.94 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 

 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คํายืมภาษาบาลีและสนัสกฤต  

เพ่ือใหเห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ผูวิจัยจงึนําเสนอดัง
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย     
ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เร่ือง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนดวยแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย     

ผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 4  
โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริง (AR) เร่ือง คํายืมภาษาบาลีและสนัสกฤต สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน            

ศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

เพ่ือใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ  อําเภอ      
ศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ท่ีมีตอแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทัย 
ผูวิจัยจึงนําเสนอดังตารางท่ี 3 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t Sig. 

กอนเรียน 37 6.945 2.494 -24.047* 
 

.000 

หลังเรียน 37 16.189 1.681 

* P<0.05 
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ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจของนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี4 ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง(AR) เร่ือง คํายืมภาษาบาลีและสนัสกฤต สําหรับ
นักเรียน          ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
             รายการ                                  Χ               S.D             ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานเน้ือหา                                          4.65            .557               พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ดานสื่อ/แบบฝกทักษะ                            4.63             .608               พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ดานการจัดกิจกรรม                               4.68             .609               พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ดานการนําไปใช                                   4.68             .606               พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม                                                     4.65             .590               พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 3  พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการเรียนวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและ
สันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ= 4.65, S.D = .590) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน คาเฉลีย่มากท่ีสดุมสีองดาน ไดแก 
ดานการจดักิจกรรม (Χ= 4.68, S.D = .609) และ ดานการนําไปใช (Χ= 4.68, S.D = .606) รองลงมาคือดาน
เน้ือหา (Χ= 4.65, S.D = .557) ดานสื่อและแบบฝกทักษะ (Χ= 4.63, S.D = .608) ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง 

(AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสนัสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอ              
ศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกทักษะจํานวน 7 แบบฝก พบวา แบบฝกทักษะภาษาไทยผสาน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรือ่ง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต มีประสิทธิภาพเทากับ 94.07/80.94  ซึ่งสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีนดวยชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย  ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรีสาํโรง          
ชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เปนไปตาม
สมมติฐานการวิจยัขอท่ี 2 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ          
อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยี
ภาพ        เสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ในภาพรวมนักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการเรียน
ดวยแบบฝกทักษะในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลีย่เทากับ 4.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .590 ซึ่งสูงกวา
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวขอท่ี 3 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูป
ถัมภ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสโุขทัย อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ ผูวิจัยไดพัฒนาแบบฝกทักษะ จํานวน 7 แบบฝก 
และสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทาง การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยแบบฝกทักษะพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ  ใหนักเรยีนเรยีนรูในภาพรวม
แลวจึงศึกษารายละเอียดปลีกยอย และเรยีงลําดบัจากเรื่องงายไปหายาก ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเปนรายบุคคล
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เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถฝกปฏิบัติจริงในเรือ่งคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งในการพัฒนา
แบบฝก  แตละแบบฝกน้ัน ไดพัฒนาข้ึนอยางมีระบบและมีวิธีการท่ีเหมาะสมกับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรี
สําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จงัหวัดสุโขทัย และผลการหาประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสาน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรือ่งคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรี
สําโรงชนูปถัมภ อําเภอ   ศรีสาํโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  มีประสิทธิภาพเทากับ 94.07/80.94  ซึ่งสูงกวา
เกณฑท่ีตั้งไว 80/80 และเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  สอดคลองกับ สมพงษ ศรีพยาต (2553) ท่ีไดวิจัย
เรื่องการพัฒนาชุดแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํ สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.90/86.75 แสดงวาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ เชนเดียวกับละเอียด มคีม (2550) ท่ีไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน การเขียนคําพยัญชนะ
ตน ร ล และคําควบกล้ํา ร ล ว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอาน การเขียนคํา
พยัญชนะตน ร ล และคําควบกล้ํา ร ล ว ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 86.19 / 80.24  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีนดวยชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย  ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรีสาํโรง      
ชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย พบวาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนมีคาเฉลีย่เทากับ 6.94               
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.49 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.19     
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.68 แสดงวาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR)       
เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 สอดคลองกับ มนทิรา ภักดีณรงค (2540) ท่ีกลาววา วิธีท่ีจะฝกทักษะทางภาษาไทย
ใหไดผลดีวิธีหน่ึง คือ การฝกทักษะดวยการฝก เพราะแบบฝกเปนสวนประกอบท่ีสําคญัประการหน่ึงในการสอน
ทักษะทางภาษา แบบฝกจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา คลองแคลว สามารถใชภาษาสื่อความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคดิและเหตผุล สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะของนักเรียนได เพราะแบบฝกจะ
ชวยใหนักเรียนไดรับ 
ประสบการณหลายแบบ มีทักษะอยางกวางขวาง เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนและเปนการทาทายใหนํา
ประสบการณ  มาประยุกตใชกับบทเรียนดวยแบบฝก ชนิดตาง ๆ มคีวามสามารถในการเรียนรูไดดีเพราะนักเรียนได
ฝกกระทําบอย ๆ ไดลงมือทําเองและสนุกสนานในการทําแบบฝกหดั นอกจากน้ียังสอดคลองกับทฤษฎเีกสตลัท 
(Gestalt) ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) ไดกลาวไววา  การสงเสริมใหผูเรียนมี
ประสบการณมากมายและหลากหลายจะชวยใหผูเรียนสามารถคดิแกปญหาและคิดริเริม่ไดมากข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 
2547) เชนเดียวกับสุพรรษา ทิพยเท่ียงแท (2557) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรือ่ง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชขอมูลทองถ่ินชะอํา สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 พบวานักเรียนมีทักษะ
ในการเขียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับ เบญจมาศ เสาะสืบงาม (2558) ท่ีไดวิจยัเรื่อง ผลการใชแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชผังกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ         
อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรีสาํโรง     
ชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ      
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสูงกวาสมมตฐิานการวิจัยท่ีตั้งไว เพราะนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจและมีความสุขท่ีไดเรยีน
ดวยวิธีการเรียนรูใหม ๆ ท่ีใชชุดแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืม
ภาษาบาลีและสันสกฤต เขามามสีวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แทนการสอนแบบเดมิ ๆ คือเนนการ
บรรยายหรือฝกจากแบบฝกทักษะธรรมดาท่ัวไปอยางเดียว ซึ่งผลของความพึงพอใจไมไดเกิดจากการตอบ
แบบสอบถามเพียงอยางเดียว แตจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมใหความสนใจ ตั้งใจและ
กระตือรือรน ตระหนักและเห็นความสําคญัในเรื่องคํายมืภาษาบาลีและสันสกฤตมากข้ึน และเกิดการอยากเรียนรู มี
ปฏิสัมพันธรวมกันอยางเห็นไดชัดเจน  ซึ่งสอดคลองเนาวรตัน ช่ืนมณี (2540) ท่ีไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝก
ทักษะ สรุปไดวา แบบฝกจาํเปนตอการเรียนทักษะทางภาษา เพราะจะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดีข้ึนสามารถ
จดจําเน้ือหาในบทเรียนและคําศัพทตางๆไดคงทน ทําใหเกิดความสนุกสนาน ในขณะเรียนทราบความกาวหนาของ
ตนเองสามารถนําแบบฝกมาทบทวนเน้ือหาเดิมดวยตนเองไดและนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ซึ่งจะมีผลทําใหครู
ประหยดัเวลา คาใชจายและภาระไดมาก นอกจากน้ีแลว ยังทําใหนักเรียนสามารถนําภาษาไทยไปใชสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพดวย และยังสอดคลองกับ นงคราญ ศรสีะอาด และคณะ (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การสราง
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุรยิะสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 การวิจัยครั้งน้ีมวัีตถุประสงค
เพ่ือ 1) สรางและหาคณุภาพของสภาพแวดลอมทางการเรยีนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง  2) หาประสิทธิภาพของ
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริง 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรยีนจาก
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริง 4) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียนท่ี
เรียนจากสภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยี  เสมือนจริง  5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนจาก
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
4 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดมะนาว ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย โดยวิธีจับสลาก จํานวน 1 หองเรียน 30 คน ผล
ศึกษาพบวา 1) สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริง มีคุณภาพเน้ือหาอยูระดับดี (Χ=4.48, 
S.D.=0.13) และคุณภาพดานสื่อการนําเสนออยูในระดับดี (Χ=4.47, S.D.=0.09) 2) สภาพแวดลอมทางการเรียน
จากเทคโนโลยีเสมือนจริง มีประสทิธิภาพ 82.17/81.23 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรยีนท่ีผานสภาพแวดลอมทางการเรยีนจากเทคโนโลยีเสมือนจริง ท่ีสรางข้ึนมีคะแนนทดสอบหลังเรยีนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรยีนท่ีเรียนจาก
สภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริงท่ีสรางข้ึน  มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  5) ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนจากสภาพแวดลอมทางการเรียนจาก
เทคโนโลยีเสมือนจริงอยูในระดับมาก สรุปไดวาการสรางสภาพแวดลอมทางการเรียนจากเทคโนโลยเีสมือนจริง    
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบสรุิยะสําหรับ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

แตจะเห็นไดวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ คือคาคะแนนระหวาง E₁/E₂ มีคาเฉลี่ยท่ีคอนขางหาง

กัน คือ E₁ เทากับ 94.07 และ E₂ เทากับ 80.94 อาจเน่ืองมาจากการท่ีนักเรียนไดทําแบบฝกทักษะน้ัน ๆ หลังจาก
การสอนเสร็จ ความรูขณะน้ันยังคงอยู ประกอบกับในสวนของแบบฝกทักษะมีการแทรกขอควรจําอยูบางในบาง
แบบฝกทักษะ จึงทําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติแบบฝกทักษะไดคะแนนดี แตเมื่อท้ิงระยะเวลาจนถึงการสอบหลัง
เรียนน้ัน นักเรยีนอาจจะขาดการทบทวนบทเรียน หรือหลงลืมขอควรจําไปบาง ทําใหไดคะแนนผลสมัฤทธ์ิไมสูง
เทากับคะแนนการทําแบบฝกทักษะ แตก็ยังคงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวคอืรอยละ 80/80  
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ท้ังน้ีจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนพบวา นักเรยีนมีความกระตือรือรน ในการเรียน สนุกกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลายตามข้ันตอนแนวทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง และจากการสังเกตผูวิจัยพบวา
นักเรียนใหความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึนและแตละคนชวยกันทํากิจกรรมดวยความ
สนุกสนาน  
 

ขอเสนอแนะ 
จากการพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่องคํายืมภาษาบาลี

และสันสกฤต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไป และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดงัน้ี 

 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทยผสานเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตน้ี 

ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ครผููสอนอาจนําแนวทางการพัฒนาน้ีไปจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือประยุกตใชกับนักเรียนในช้ันท่ี
สอนได 

2. แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยภีาพเสมือนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนศรสีําโรงชนูปถัมภ อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
สามารถนําไปใชสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนเรื่องคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตได เพราะ
เน้ือหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

3. ผูสอนควรเห็นความสําคัญของการใชสื่อ และการผลิตสื่อประกอบการสอนเพ่ือพัฒนา การเรียน การ
สอน การพัฒนาแบบฝกประกอบเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวกับหลักภาษาไทย เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาความไมเขาใจ
หลักภาษาของนักเรยีนได โดยมีการพัฒนาใหสอดคลองการการเจรญิกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรพัฒนาแบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย ผสานเทคโนโลยีภาพเสมอืนจริง (AR) เรื่อง คํายืมภาษาบาลี
และสันสกฤต แบบรายบุคคล สําหรับเรยีนเรยีนดวยตนเองเปนรายบุคคล ซึ่งนักเรยีนจะไดศึกษาหาความรูตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองอาจจะเปนท่ีโรงเรยีนหรือท่ีบานก็ได และนักเรยีนสามารถประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง 

2. ควรศึกษาการพัฒนาสื่อภาพเสมือนจริงใหมีกลวิธีดึงดูดความสนใจ หรือเราความสนใจเพ่ิมเติม เพ่ือเปน  
การพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพสูงข้ึน 

3. ควรหาคาความยากงาย คาความเช่ือมั่น และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบดวย 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพ่ือแกไขปญหาการอานออกเสียง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 1 ท่ีพูดภาษาอีกอและมูเซอ 

The Development of Application to Solve Pronunciation Problems  
of Grade 1 Lahu and Akha students 

 
ณัฏฐฤทัย  อรุณศิโรจน 
Nutreutai  Arunsirot 

 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพแอพพลิเคช่ันท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดบนแท็บเล็ต เพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอา
ขา (อีกอ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียง กอนและ
หลังการใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตเพ่ือใชในการแกไขปญหาการ
ออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) ประชากรท่ีใชในการ
วิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีพูดภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนบานนาหวาย โรงเรียนบานเมืองนะ โรงเรียนบานอรุโณทัย โรงเรียนแกนอยศึกษา โรงเรียนบานหนองเขียว 
โรงเรียนโครงการหลวงแกนอย โรงเรียนบานรินหลวง และโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ภายในพ้ืนท่ีตําบลเมืองนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 232 คน โดยสามารถแบงออกนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) จํานวน 187 คน
และชาวอาขา (อีกอ) จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แอพพลิเคช่ันท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ตท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน โดยรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานในระดับประถมศึกษาปท่ี 1   

ผลการวิจัยพบวาแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตดังกลาวมี
คาประสิทธิภาพเทากับ 80.06/80.02 และผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตหลังเรียน
ของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) โดยการใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต
สูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 39.89 และ 7.82 ตามลําดับ และผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงหลังเรียนของ
นักเรียนชาว                 อาขา (อีกอ) สูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉลี่ย 40.58 และ 8.00 ตามลําดับเชนกัน เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ:  ระบบเสียง / ลาหู (มูเซอ) / อาขา (อีกอ) / แอพพลิเคช่ัน / แอนดรอยด 

 
Abstract 

The objectives of this investigation were to examine the differences between the 
phonological system of Standard Thai and those of Akha and Lahu based on the contrastive 
analysis, to construct a computer-assisted instruction on the Android operations system for 
tablet use in order to solve Thai language pronunciation problems of Grade 1 Lahu and Akha 
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students with an 80/80 quality and efficiency standard, and to compare the pre- and post-
reading achievements of the students after implementing the CAI. The participants involved in 
this study consisted of 187 Lahu native students and 45 Akha native students, 232 students in 
total, in eight primary schools in Tambon Muang Na, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. 
The research instrument was the Android-based computer assisted instruction lessons and the 
data were collected by administering the standard Thai pronunciation achievement tests.  

The research findings reveal that the efficiency of the lessons was 80.06/80.02. The 
posttest achievements on the pronunciation of the consonants, vowels and tones of Lahu 
students after implementing the lessons were higher than the pre-test achievements, with the 
mean of 39.89 and 7.82 respectively and the posttest pronunciation achievements of Akha 
students after implementing the lessons were also higher than the pre-test achievements, with 
the mean of 40.58 and 8.00 respectively. When the pre- and posttest scores of both groups were 
compared, they are found that the posttest scores were significantly higher at the .01 level.  

 
Keywords:  phonological system / Akha / Lahu / Application/ Android  
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ทักษะการสื่อสารเปนหน่ึงในทักษะสําคัญในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพราะการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนปจจัยท่ีสงผลตอการประสบความสําเร็จไมวาจะเปนถายทอดความหมายไดตรงประเด็น หรือการ
สื่อสารท่ีกอใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ดังน้ันภาษาจึงเปนเครื่องมือในการสื่อสารท่ีสําคัญ มนุษยกําหนดภาษาข้ึนใช
เพ่ือสื่อความหมายระหวางมนุษย ภาษาเปนตัวกลางในการถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก ความตองการของ
บุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึง ทําใหเกิดความเขาใจกัน ภาษาของมนุษยเปนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีกระบวนการใน
การสื่อสารชัดเจนมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการท่ีทําใหสามารถสื่อสารไดทุกเรื่อง สามารถเรียนรู เลียนแบบ
ถายทอดจากบุคคลในสังคมเดียวกันได ไมใชเกิดจากสัญชาตญาณหรือพันธุกรรม (ศศิธร ธัญลักษณานันท, 2542)  

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติท่ีใชในการสื่อสารในประเทศไทยซึ่งแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ได
ระบุใหรัฐพึงจัดการศึกษาใหประชาชนชาวไทยทุกคน สามารถใชภาษาไทยไดอยางดีในการติดตอทําความเขาใจ แต
ท้ังน้ีประชากรท่ีอาศัยอยูในสังคมไทยปจจุบันมีความหลากหลายเช้ือชาติในแตละภาคของประเทศไทย ภาษาท่ีพูด
จึงแตกตางกันออกไป โดยคนไทยในแตละภูมิภาคไมไดใชภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษาเดียว แตยังมีชนกลุมนอย
และประชากรในภูมิภาคตางๆ จํานวนมากใชภาษาทองถ่ินเปนภาษาท่ีหน่ึง และใชภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาท่ี
สองหรือไมไดใชเลย กลาวคือในประเทศไทยมีชาวเขาเผาตางๆ จํานวนมากมายถึง 70 กลุมท่ีใชภาษาของพวกเขา
เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน (สุวิไล เปรมศรีรัตนและคณะ, 2547)  ดังน้ันพวกเขาเหลาน้ันเมื่อจําเปนตองใช
ภาษาไทยในการสื่อสารจึงประสบปญหา  

นอกจากน้ันรายงานการวิจัยการศึกษาของคณะกรรมการประถมศึกษาช้ีใหเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยแกเด็กท่ีใชภาษาอ่ืนมากกวาภาษาไทย ยังมีปญหาเก่ียวกับการสอนอยูมากโดยเฉพาะภาษาของชน
กลุมนอย จากการศึกษาวิจัยของสุริยา รัตนกุล (2523) ประสงค รายณสุข (2523) ออมฤทัย ไชยมงคล (2529) และ
สมศักดิ์ ตาไชย (2531) ไดกลาวถึงปญหาการจัดการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาซึ่งครูใหความสําคัญเปน
อันดับแรก                คือปญหาการออกเสียง อันเน่ืองมาจากระบบเสียงของภาษาในแตละเผาท่ีมีความแตกตาง
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กัน ดังน้ันขอบกพรองดังกลาวสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร ดังท่ีสมจิตต ธนาคุณ (2530) ไดแสดงความ
คิดเห็นวาความบกพรองในทักษะการอานออกเสียงน้ัน นอกจากจะเปนอุปสรรคในการสือ่สารแลว ในสวนตัวก็จะทํา
ใหเกิดปญหาดานบุคลิกภาพ ดานการปรับตัวทางอารมณและสังคมดวย ถาผูพูดมีขอบกพรองหรือมีปญหาเก่ียวของ
กับการพูด เชน ใชภาษาไมถูกตอง พูดไมชัดเจน หรือออกเสียงเพ้ียนไปอันเน่ืองมาจากผูพูดไดรับอิทธิพลมาจาก
ภาษาทองถ่ินหรือภาษาชนกลุมนอย จะทําใหการสื่อความหมายผิดพลาดไปหรือสื่อความหมายไมได สงผลใหเกิด
ความลมเหลวในการสื่อสาร 

จากปญหาเก่ียวกับการออกเสียงภาษาไทยท่ีกลาวมาแลวขางตนของชาวเขาเผาตางๆ เกษธิดา บุญธรรม 
(2542, 67) กลาวถึงความดอยโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษามีอยูหลายประการ ไดแก 1) ชาวเขาจะตองเรียน
ภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ดังน้ันพวกเขาตองตอสูกับกําแพงภาษาเมื่อความรูทางภาษาไมคลองทําใหเด็กทํา
แบบฝกหัดไมคอยได 2) สื่อการเรียนท่ีครูนํามาสอน เปนเรื่องของสังคมภายนอกหมูบาน มีเน้ือหาระดับชาติทําให
ชาวเขาไมเขาใจในบริบท การเรียนรูเกิดข้ึนในช้ันเรียนมีสภาพท่ีถูกบังคับและอยูในวงจํากัดจึงเปนรูปแบบท่ีไม
สอดคลองกับชีวิตจริง 3) การเรียนรูในช้ันเรียน ยอมเปนเรื่องของเหตุการณภายในช้ันเรียน แตเมื่อพูดภาษาไทย
นอกหองเรียนเด็กก็จะถูกลอเลียน 4) ชวงเวลาเรียนเปนเวลาเดยีวกับการทํางานไร ทําใหเด็กขาดเรียนบอยๆ 5) เด็ก
ท่ีมีเครือญาติยากจนเปนบุตรบุญธรรมหรือเปนลูกจางมักจะไมมีโอกาสไดรับการศึกษา ดังน้ันปญหาขางตนจึงเปน
อุปสรรคในการเรียนรูทางภาษาของเด็กชาวเขาจึงคอนขางจะมีพัฒนาการทางภาษาท่ีชากวาและมีปจจัยจาก
สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรูทางภาษาของเด็กชาวเขาคอนขางมาก  

อีกท้ังความแตกตางของระบบหนวยเสียงหนวยคําของภาษากลุมชาติพันธุท้ังสองมีความแตกตางกับระบบ
หนวยเสียงภาษาไทย เน่ืองมาจากภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) ถูกจัดใหอยูในภาษาตระกูลทิเบต-พมา 
(Tibeto-Burman) สวนภาษาไทยอยูในภาษากลุมไท-กะได (Tai-Kadai) สงผลใหความแตกตางเหลาน้ีเปนปจจัย
สําคัญท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผาดังกลาวและรวมไปถึงการสื่อความหมายท่ี
ผิดเพ้ียนอีกดวย  

ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงมุงปฏิรูปผู เรียนยุคใหม อันเปนแนวทางการในการแกไขปญหาภายใต
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 2 พ.ศ.2552 – 2561 ท่ีมุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการ
ทํางานใหมท้ัง 4 ดาน ไดแก การปฏิรูปผูเรียนยุคใหม การปฏิรูปครูยุคใหม การปฏิรูปโรงเรียนและแหลงเรียนรูยุค
ใหม และการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม ใหเกิดความเหมาะสมกับบริบททางสังคมรอบดาน โดยทําการ
วิเคราะหปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 1 ท่ีพูดภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) 
ในหองเรียน ซึ่งเปนกลุมท่ียังไมพบการวิจัยในกลุมชาติพันธุน้ีมากนัก โดยมุงเนนในการแกไขทักษะการออกเสียงของ
นักเรียนท่ีบกพรองใหถูกตอง ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงไดสรางแอพพลิเคช่ันท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
บนแท็บเล็ต เพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) อัน
เปนสื่อชวยสอนแบบโตตอบ (Interative mode) และเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ซึ่งมีผล
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อีกท้ังแอพพลิเคช่ันเปนสื่อแบบผสมผสาน มีการนําองคประกอบหลายๆ 
อยางมารวมกัน อาทิตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีโอ องคประกอบเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน
การเรียนรูของนักเรียน เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดท่ีถูกตองตรงตามเน้ือหา
มากท่ีสุด สามารถดึงดูดความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูงายข้ึน เขาใจ
เน้ือหาไดสมบูรณยิ่งข้ึน กระตุนใหนักเรียนเกิดจินตนาการตอเน่ือง โดยเน้ือหาท่ีเปนนามธรรมหากสามารถถายทอด
ออกมาเปนรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสรางสรรคและยั่งยืน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางหาประสิทธิภาพแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบน

แท็บเล็ต เพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาว อาขา (อีกอ) 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแอพพลิเคช่ันชวย
สอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตเพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) จํานวน 
จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานนาหวาย โรงเรียนบานเมืองนะ โรงเรียนบานอรุโณทัย โรงเรียนแกนอยศึกษา 
โรงเรียนบานหนองเขียว โรงเรียนโครงการหลวงแกนอย โรงเรียนบานรินหลวง และโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 
ภายในพ้ืนท่ีตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม รวมท้ังสิ้นจํานวน 232 คน โดยสามารถแบงจํานวน
เปนนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) จํานวน 187 คนและนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) จํานวน 45 คน 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตตามโครงการ One Tablet 
Per Child ของรัฐบาล จํานวน 6 บท ประกอบดวย 38 บทเรียนยอย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียง
กอนและหลังใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต 

 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 กําหนดเน้ือหาและวัตถุประสงค 

1.  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสรางแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ต ศึกษาหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหาวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551วิชาภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

2.  กําหนดขอบเขตของเน้ือหาโดยการรวบรวมคําศัพทตางๆ ท่ีมีความสอดคลองกับหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยชุดพ้ืนฐานภาษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยแยกเปนหมวดตามเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกตท่ีไดจากการเปรียบตางระหวางระบบเสียงภาษาไทยมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษา
อาขา (อีกอ) ซึ่งใชวิธีการ วิเคราะหเปรียบตาง (Contrastive Analysis) พบวามีหนวยเสียงพยัญชนะจํานวน 22 
หนวยเสียง หนวยเสียงสระจํานวน 14 หนวยเสียงและหนวยเสียงวรรณยุกตจํานวน 2 หนวยเสียงท่ีไมปรากฏใน
ระบบเสียงของภาษาไทยมาตรฐาน  

3. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแอพพลิเคช่ันชวยสอนแท็บเล็ต เพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียง
ภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู(มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) 

4. การออกแบบและพัฒนา 
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4.1 ศึกษาเน้ือหาและวิธีการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดบนแท็บเล็ต ซึ่งเก่ียวของและสัมพันธกับการสรางสื่อ เน้ือหาบทเรียน การทําแบบฝกหัด  

4.2 นําเน้ือหาท่ีเรียบเรียงตามลําดับ ซึ่งผานการปรับปรุงแกไขแลว มาเขียนแผนผังแอพพลิเคชัน 
‘ออกเสียง’ (flowchart)  

4.3 จัดทํา Storyboard ซึ่งมีการบรรยายถึงรูปแบบการสรางแอพพลิเคช่ันชวยสอนวามีภาพ สี
และองคประกอบตางๆ เชน อักษร ลักษณะการเช่ือมโยงและการโตตอบกับผูเรียน มีลักษณะเปนอยางไร แลวจึง
นําไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและการผลิตสื่อ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา 

 
5 พัฒนาสื่อโดยใชเครื่องมือท่ีไดศึกษาไวแลวจากขอ 4.1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1 โปรแกรมสรางภาพกราฟฟก Adobe illustrator และ Adobe Photoshop ใชในการ
สรางสรรคงานกราฟกตางๆ และตกแตงภาพน่ิง ท่ีเตรียมไวสําหรับใชงานในสื่อ ทําใหไดภาพกราฟกท่ีมีความ
สวยงาม และสื่อความหมายตามเน้ือหาท่ีเรียนไดเปนอยางดี  

5.2 โปรแกรม Flash เพ่ือใชในการสรางภาพเคลื่อนไหว  
5.3 โปรแกรม Adobe Captivate ในการสรางแอพพลิเคช่ันชวยสอน 
5.4 ใชโปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการ  Android เมื่อ

พัฒนาเสร็จแลวนําสื่อท่ีไดพัฒนา import หรือติดตั้งลงบนอุปกรณหนาจอสัมผัส ซึ่งเปนนามสกุลไฟล .apk เพ่ือทํา
การทดสอบสื่อวาสามารถทํางานไดถูกตองตามตองการหรือไม 

6 นําสื่อท่ีสรางเสร็จเสนอตอผูเช่ียวชาญดานเทคนิคจํานวน 5 ทาน และดานเน้ือหาจํานวน 5 ทาน เพ่ือ
ทําการตรวจสอบคุณภาพของสื่อหากพบขอบกพรอง และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และทําการปรับปรุงแกไขอีก
ครั้ง กอนนําสื่อท่ีไดไปทดลองกับกลุมทดลอง โดยจากการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคของแอพพลิเคช่ันชวย
สอนท่ีใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิค 5 ทาน โดยเกณฑท่ีใชในการ
ประเมินความเหมาะสมของสื่อโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคเปนลักษณะของการสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเช่ียวชาญ โดยใชแบบประเมินคา (Rating scale) ตามหลักของ Likert (1967) โดยประกอบไปดวยหัวขอในการ
ประเมินเก่ียวกับเน้ือหาและการนําเสนอ สี ภาพ เสียง ตัวอักษร และวิธีการใช   

7 ในดานการประเมินความเหมาะสมทางดานเน้ือหาของแอพพลิเคชันท่ีใชในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ต  โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 5 ทาน โดยผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินเครื่องมือสําหรับผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหา โดยใชแบบประเมินคา (Rating scale) ตามหลักของ Likert (1967) โดยประกอบไปดวยหัวขอในการ
ประเมินความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงค การแบงหัวขอของเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ภาพและภาษา 
แบบทดสอบและการจัดการบทเรียน 

8 นําสื่อท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับกลุมประชากรจริง โดยประสานงานกับอาจารยและนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนจํานวน 8 โรงเรียนดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เพ่ือนัดวันและเวลาในการ
ดําเนินงานทดลองและวิธีการในการใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต 

9 ติดตั้งแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตท่ีไดพัฒนาข้ึนลงบนแท็บ
เล็ตท่ีใชในการทดลอง  

10 ปฐมนิเทศแกผูเรียน เพ่ือแนะนําข้ันตอนวิธีการใชงานแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดบนแท็บเล็ต  



226 
 

 

11 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการออกเสียงของผูเรียน โดยใหผูเรียนทุกคน
เรียนบทเรียนในแตละบทเรียน จากแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต หลังจาก
ท่ีผูเรียนไดเรียนรูทุกบทเรียนแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทันทีท่ีจบการเรียนการสอน แลวเก็บรวบรวม
ผลคะแนนไว 

12 หลังจากเรียนบทเรียนครบทุกบทเรียน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใชเกณฑการวัดของแตละคนโดยการใหคะแนนแบบทดสอบ ถานักเรียนออกเสียงถูกตองจะไดคะแนนขอละ 1 
คะแนน ถาออกเสียงไมถูกตองจะไดคะแนน 0 คะแนน 

13 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือหาคาประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต โดยการใชผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 

14 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหเ พ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงในการใช
แอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต โดยการใชผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ผลการวิจัย 
 1.  การหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต 
เพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) ระหวางเรียน
ของนักเรียน ผลการทดลองสรุปไดวาเมื่อรวมคะแนนการทําแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดบนแท็บเล็ตระหวางเรียนจํานวน 39 บทเรียนยอยตามหนวยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตท่ีมีใน
ภาษาไทยมาตรฐานแตไมปรากฏในระบบเสียงภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) โดยสามารถแบงออกเปน
บทเรียนละ 10 คะแนน เมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนเฉลี่ย เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
ประสิทธิภาพตัวแรกท่ีตั้งไว พบคาประสิทธิภาพระหวางเรียนหรือคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ไดเทากับ 
80.06 สวนการรวมคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงของประชากรในการวิจัย จํานวน 
50 คะแนนเมื่อนํามาหาคาเฉลี่ยและรอยละของคาเฉลีย่ แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพตัวหลังท่ีตั้งไว
พบคาประสิทธิภาพหลังเรียนหรือคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ไดเทากับ 80.02 จึงถือไดวาแอพพลิเคช่ันชวย
สอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต เพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนชาวเขาเผาลาหู (มูเซอ) และเผาอาขา (อีกอ) มีประสิทธิภาพสื่อเทากับ 80/80 

2. ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) จํานวน 187 คน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต แสดงได
ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบดานการอานกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) (n = 187) 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 187 7.82 1.24 -218.96 .000 
หลังเรียน 187 39.89 2.02 
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  จากตารางท่ี 1 พบวาการทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวลาหู 
(มูเซอ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.82 และ 39.89 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สวนผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนชาวอาขา (อีกอ)  จํานวน 45 คน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ต แสดงได
ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบดานการอานกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) (n = 45) 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 45 8.00 0.95 -106.59 .000 
หลังเรียน 45 40.58 2.18 
 จากตารางท่ี 2 พบวาการทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวอาขา 
(อีกอ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.00 และ 40.58 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 แอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) มีประสิทธิภาพเทากับ 80/80 แสดงวาแอพพลิเคช่ันชวย
สอนดังกลาวสามารถนําไปใชพัฒนาการอานออกเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีผูวิจัยไดศึกษา
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการสรางสื่อในมัลติมีเดีย ทําใหผูวิจัยไดออกแบบแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีมีการนําเสนอ
ขอมูลหลายประเภทไมวาจะเปน ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร และเสียง ซึ่งทําใหเกิดความนาสนใจยิ่งข้ึน และ
สื่อความหมายไดอยางชัดเจน นอกจากน้ันยังชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในเน้ือหามากข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับสุชาดา โพธิสมภาพวงษ (2545) กลาวไววาการนําเสนอบทเรียนโดยใชสื่อประสม ผานคอมพิวเตอรไป
ยังผูเรียน จะทําใหมีความนาสนใจและเพ่ิมความชัดเจนของเน้ือหาวิชาใหผูใชสามารถเขาใจมากยิ่งข้ึนและยัง
สงเสริมความคิดสรางสรรคและสรางประสบการณท่ีดีตอผูเรยีน ในการออกแบบโปรแกรมท่ีมีภาพเคลื่อนไหวจะเปน
การสรางบรรยากาศท่ีนาสนใจในการเรียนและดึงดูดความสนใจ ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบ่ือหนาย นอกจากน้ัน
ผูวิจัยไดจัดทําแอพพลิเคช่ันชวยสอนโดยยึดหลักการมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของพิมพพัชร (2552) ท่ีวาการปฏิสัมพันธในมัลติมีเดียเปนกุญแจสําคัญของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของ
มัลติมีเดีย เปนการสื่อสารสองทางระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนไดเปนอยางดี 
และทําใหผูเรียนเกิดโครงสรางทางความรูความคิดหรือเกิดการเรียนรู 
 นอกจากน้ีการนําแอพพลิเคช่ันชวยสอนมาใชบนแท็บเล็ตมีสวนชวยทําใหผูเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรนท่ีจะเรียนรูมากข้ึน ลักษณะของสื่อดังกลาวจึงสงผลใหผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังการเรียนได
ถึงรอยละ 80.02 สอดคลองกับผลการวิจัยของกิตติพันธ และคณะ (2554) พบวาผลการใชแท็บเล็ตในการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตรในดานความรู ความเขาใจในเน้ือหาและทักษะเฉพาะวิชาโดยใชแบบทดสอบทําการทดสอบ
กอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน พบวาผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  
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 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตเพ่ือใชในการแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวลาหู 
(มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดคือผลจากการใช
แอพพลิเคช่ันชวยสอนกอนและหลังการใชแบบฝกพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานออกเสียงกอนและหลัง
เรียนโดยการใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาการสรางแอพพลิเคช่ันชวยสอนตามข้ันตอนโดยผูวิจัยไดนําขอมูล
ปญหาท่ีพบมาวิเคราะห คือ นักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) มีปญหาในการดานการอานออกเสียง 
นักเรียนออกเสียงไมชัด รวมท้ังผูวิจัยไดศึกษาระบบการออกเสียงเพ่ือหาความแตกตางของหนวยเสียงในระบบ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาลาหู (มูเซอ) และภาษาอาขา (อีกอ) ท้ังในสวนของระบบพยัญชนะ สระและวรรณยุกต 
และผูวิจัยยังใชหลักการทางภาษาศาสตรเขามาชวยฝกใหนักเรียนท่ีมีปญหาในการอานออกเสียงเหลาน้ี โดยอธิบาย
ใหเห็นถึงหลักการในการอานออกเสียงแตละเสียงท่ีถูกตอง แสดงใหเห็นถึงตําแหนงของฐานกรณตางๆ ท่ีทําใหเกิด
เสียง โดยใชภาพเคลื่อนไหว โดยแยกเปนหมวดตามเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตท่ีไดจากการเปรียบตาง
ระหวางระบบเสียงภาษาคะฉ่ินและภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับพิณทิพย ทวยเจริญ (2533) ไดประยุกต
ความรูทางภาษาศาสตรในเรื่องการออกเสียงโดยอธิบายถึงตําแหนงฐานกรณท่ีเกิดและและประเภทของเสียง
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต ทําใหเด็กสามารถออกเสียงไดดีข้ึน ชัดเจนข้ึน หรืออีกนัยหน่ึงการใชแอพพลิเคช่ันชวย
สอนโดยอาศัยความรูทางภาษาศาสตรในโดยแสดงใหเห็นตําแหนงท่ีเกิดของเสียง จัดไดวาเปนวิธีการอีกวิธีการหน่ึง
ท่ีชวยแกไขปญหาการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) ใหชัดเจน
และถูกตอง โดยแสดงไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการอานออกเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกตหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน โดยพบวาคะแนนทดสอบดานการอานออกเสียงกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 7.82 และ 39.89 ตามลําดับและนักเรียนชาวอาขา (อีกอ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.00 และ 40.58 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท้ังสองกลุม พบวา คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรุงลาวัลย กุมภวา 
(2550) ท่ีกลาวไววาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาศาสตรเพ่ือฝกการ
ออกเสียงคําสําหรับนักเรียนปกาเกอะญอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ดังน้ันการใชแอพพลิเคช่ันชวยสอนท่ีใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดบนแท็บเล็ตไมเพียงแตมี
สวนชวยในการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงของนักเรียนชาวลาหู (มูเซอ) และชาวอาขา (อีกอ) แตการประยุกตใช
ความรูทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับครูผูสอนภาษา จะทําใหการสอนภาษาเขาใจได
งายข้ึน มีหลักเกณฑและคําอธิบายท่ีชัดเจน ปฏิบัติไดอีกท้ังยังเปนแนวทางในการแกไขปญหาขอบกพรองตางๆ ใน
การใชภาษาของนักเรียนโดยเฉพาะทักษะการอออเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดยอ 

 การทําวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิ
ทะเลพิทยา และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 4 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา   
ตําบลนิคมทุงโพธ์ิทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน กลุม
ตัวอยางดําเนินการโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 37 คน พบวา การใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยได
เกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 80.00/79.86 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู    
เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 15.65 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 10.54 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: แผนการจัดการเรียนรู / ทักษะการแตงคําประพันธ / กาพยยานี 11 
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Abstract 
The research aimed to develop of lesson plans to enhance composing skill of Kabyanee 11  

of Grade 7 students at Thungphothale Pittaya School and to compare students' achievement of 
composing skill of Kabyanee 11 before and after using the lesson plans of grade 7 students at 
Thungphothale Pittaya School, Muang District, Kamphaengphet Province. The research 
instruments were lesson plans, composing skill of Kabyanee 11 exercises and students' 
achievement. The samples were chosen by using the 4 multiple choices for 20 items. The 
samples used in the study were 37 grade 7 students, Room 4, the second semester in academic 
year 2017. The samples were conducted by a specific selection. 
 The results of this research were: 
 1. The effectiveness of using Kabyanee 11 exercises for 37 grade 7 students found the 
standards 75 / 75. The performance criteria was 80.00 / 79.86. 
 2. The achievement of Grade 7 students who learned Kabyanee 11 was found that the 
average score of the students after using of Kabyanee 11 exercises has an average score of 15.65 
which was higher than before using exercises at 10.54 and t-test dependent was found to be 
significantly different at .05 level. 
 
Keywords: Lesson plans / Writing skill / Kabyanee 11 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภาษาไทยมีความสําคัญมากเพราะเปนภาษาประจําชาติในการติดตอสื่อสารเพ่ือความเขาใจซึ่งกันและกัน
ทําใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข นอกจากจะเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางคนในชาติแลว ยังแสดง
ถึงความเปนเอกลักษณของชาติน้ันดวยทําใหคนในชาติสํานึกไดวาตนเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของชนชาติตน ดังน้ัน
การสอนภาษาประจําชาติควรไดรับความสําคัญเปนอันดับหน่ึงในวงการการศึกษา ดวยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดบรรจุวิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะพ้ืนฐานเนนใหใชภาษาในการติดตอท้ังรับฟงและถายทอดความรูสึกนึกคิดได
ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน นักการศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทยเปนอยางมาก             
เพราะเปนพ้ืนฐานของการเรียนวิชาอ่ืนๆ ไดทุกแขนงอีกดวย จากเหตุผลเหลาน้ีทําใหเห็นวาครูตองสอนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (สุภาพ เดือนเพ็ชร, 2533) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถ ในการแขงขันในเวทีระดับโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พรอมกันน้ีไดปรับกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุงเนนการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาใหทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพ และความตองการของทองถ่ิน  
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักการพัฒนาทางสมองและพหุปญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดใหผูเรียน เรียนรู 8 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุข ศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอา ชีพและเทคโนโลยี                      
และภาษาตางประเทศ ในกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและเปาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน โดยในสาระการเรียนรูภาษาไทยน้ันไดกําหนดสาระการเรียนรูไวท้ังหมด 5 สาระ คือ สาระการอาน 
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สาระการเขียน สาระการฟง ดูและพูด สาระหลักภาษาและการใชภาษา และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม ใน
บรรดาสาระท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ี สาระการเขียนถือวาเปนทักษะท่ีมีความสําคัญมากทักษะหน่ึง เพราะการเขียนเปน
เครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน ทักษะการเขียนจึงเปนท้ังศิลปและศาสตร กลาวคือ 
การเขียนตองใชภาษาท่ีงดงาม ประณีต สามารถสื่อสารไดท้ังอารมณ ความรู ความคิดจึงตองใชศิลปะในการเขียน 
ในสวนท่ีกลาววาเปนศาสตรน้ันเพราะการเขียนทุกชนิดตองอาศัยความรู หลักการและวิธีการ (จรินทร งามแมน, 
2553 )  
 จะเห็นไดวาทักษะการเขียนเปนทักษะท่ีจําเปนและสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดคุณภาพของ
ผูเรียนในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนไววา ผูเรียนจะสามารถเขียนสื่อสารดวยลายมือท่ี
อานงายชัดเจน ใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมตามระดับภาษา และแสดงความรูความคิดหรือโตแยงอยางมีเหตุผล 
และสามารถสรางสรรคงานเขียนออกมาในรูปแบบของรอยแกวและรอยกรองหรือคําประพันธได โดยเฉพาะ                   
คําประพันธกลอนสุภาพซึ่งเปนงานเขียนชนิดหน่ึง ท่ีควรฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถเขียนและเรียบเรียงคํา
ประพันธเพ่ือใชในโอกาสตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เพราะคําประพันธกลอนสุภาพเปนงานท่ีมีคุณคา
ทางภาษาชวยสงเสริมสติปญญากอใหเกิดความเพลิดเพลินและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ การกําหนด                
แนวทางการจัดการเรียนรูดานการเขียนคําประพันธในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดไวในรายวิชา
ภาษาไทยแตปรากฏวาผลการจัดการเรียนการสอนหนวยการเรียนรูการเขียนคําประพันธยังไมประสบความสําเร็จ 
กลาวคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนยังขาดทักษะการเขียนคําประพันธกลอนสุภาพ และมีเจตคติท่ีไมดีตอ
การเขียนเพราะเห็นวาเปนเรื่องยากตนเองไมสามารถทําได ขาดคลังความรูเก่ียวกับคําศัพทท่ีใชในการแตงคํา
ประพันธกลอนสุภาพ นักเรียนไมแมนฉันทลักษณ ใชสัมผัสและคําคลองจองไมถูกตอง ไมรูจังหวะคํา แบงจังหวะคํา
ไมได หากนักเรียนเขียนคําประพันธได ก็จะเปนวิธีหน่ึงท่ีชวยกลอมเกลาใหผูเรียนมีความออนโยนดวยศิลปะในการ
ใชถอยคําผานการกลั่นกรองจากความคิด ความรูสึกได จึงเห็นวาหากครูผูสอนภาษาไทยจัดทําสื่อท่ีนํามาใชใน
กระบวนการจัดการเรียนรูในเรื่องการเขียนคําประพันธ จะชวยพัฒนาเด็กท้ังดานความรูและคุณธรรม (พิมพใจ พจน
สมพงส, 2549 ) 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเห็นวาการเขียนคําประพันธประเภทของกลอนสุภาพไดมีการพัฒนาสื่อ
เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความรูและความเขาใจเปนจํานวนมาก แตการเขียนคําประพันธประเภทกาพยยังไมคอยมีการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอนไมมากนัก ผูวิจัยจึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 เพ่ือนํามาใชในการฝกทักษะการเขียนคําประพันธกาพยยานี 11 
ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะการแตงคํา
ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด สามารถทําใหนักเรียนสนใจ ไมเบ่ือหนาย             
เปนแรงจูงใจใหนักเรียนเพ่ิมความพยายามมากข้ึน ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนรูในหนวยการเขียนคําประพันธ      
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเขียนคําประพันธสูงข้ึน อีกท้ังยังเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะภาษาไทยอีกดวย อันจะสงผลใหมรดกทางวัฒนธรรมไทย   
ดานภาษาไมสูญหายและเยาวชนไทยยังอนุรักษ พัฒนาในดานความรู ทักษะ เจตคติ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไทยไดอยางปกติสุขสืบไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
    1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  
    2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  1  โรงเรียนทุ ง โพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง                    
จังหวัดกําแพงเพชร  
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สมมติฐานการวิจัย 
   1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑรอยละ 75  
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการ

จัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวาเกณฑรอยละ 75 

ขอบเขตการวิจัย 
ดานเน้ือหา 
สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย  มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย       

การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด ท 4.1  ม.1/5 แตงบทรอยกรอง 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง การแตงคําประพันธ  ประเภท            

   กาพยยานี 11 
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาภาษาไทย เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท       

   กาพยยานี 11  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร        

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท้ังหมด 4 หอง จํานวนรวม 148 คน 
กลุมตัวอยาง 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 4 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร               

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 โดยผูวิจัยศึกษาและดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
1. แผนการจัดการการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพย 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 8 แผน ดังน้ี 
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ 
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง 
 1.3 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง 
 1.4 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย 

ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนรู วิ ช า

ภ า ษ า ไ ทย  เ รื่ อ ง  ก า ร แ ต ง คํ า

ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 

การสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู 

เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท

กาพยยานี 11 
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 1.5 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ  
 1.6 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส  
 1.7 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ  
 1.8 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11    
ภายในแผนการจัดการเรียนรูน้ี จะประกอบไปดวยเน้ือหาสาระ โดยมีสวนประกอบ ดังน้ี  
 1)  หนวยการเรียนรู 
 2)  สาระสําคัญ 
 3)  จุดประสงคการเรียนรู 
 4)  เน้ือหา 
 5)  กระบวนการจัดการเรียนรู 
 6)  สื่อและแหลงเรียนรู 
 7)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 8)  แบบฝกทักษะ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลัง
เรียน (Posttest) เพ่ือตองการทราบความกาวหนาของการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยการวัดจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 

 2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545 : 55-66) 

 2.2 วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรู ในเรื่องท่ีใชสอนทําตารางกําหนดจํานวนขอสอบท่ี
ตองการออก จํานวน 30 ขอ และจํานวนท่ีตองการนําไปใชจริง 20 ขอ 

   2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท         
กาพยยานี 11 เปนขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยศึกษาจากเน้ือหาและ
จุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเน้ือหาใน
แบบฝกทักษะและแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 2.4 นําแบบทดสอบท่ีผู วิจัยสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ ไปใหครู พ่ีเลี้ยง อาจารย ท่ีปรึกษา              
หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 3 ทาน เพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชวิธีการประเมินคา IOC (Index of 
Concurrence) (ประภาพรรณ เส็งวงศ, 2550) ดังน้ี  

 ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน 0   เมื่อไมแนใจวาขอสอบน้ันสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ใหคะแนน -1  เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวังโดยใชสูตร IOC (Index of Concurrence) เพ่ือหาผลรวมของคะแนนในขอสอบแตละขอของ
ผูเช่ียวชาญท้ังหมดนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองและถือเกณฑเหมาะสมตั้งแต 0.6 ถึง 1.00 
จํานวน 20 ขอ  

 2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ 
 2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out) 

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 56 คน 
    2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนักเรียนทํามาใหคะแนน ขอท่ีตอบถูกให        

1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไมไดตอบให 0 คะแนน นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากน้ันคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 
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0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ถึง 0.75 เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช
สูตร KR – 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538) ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ                  
เทากับ 0.79  

 2.8 จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง     
3. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 เปนแบบฝกทักษะท้ังหมด 8 แบบฝก ซึ่ง

จะอยูภายในแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดเน้ือหาวิชา

ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการแตงคําประพันธ 
 3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกทักษะ 
 3.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพย 
 3.4 สรางแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 จํานวน 8 แบบฝก 

ประกอบดวย 
  3.4.1 แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ 
  3.4.2 แบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง 
  3.4.3 แบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง 
  3.4.4 แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย 
  3.4.5 แบบฝกทักษะท่ี 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ  
  3.4.6 แบบฝกทักษะท่ี 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส  
  3.4.7 แบบฝกทักษะท่ี 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ  
  3.4.8 แบบฝกทักษะท่ี 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11     
        3.5 นําแบบฝกทักษะ ไปใหครูพ่ีเลี้ยงชวยในการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมในดาน

เน้ือหา และองคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงตามคําแนะนํา 
 3.6 นําแบบฝกทักษะ ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาชวยในการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมใน

ดานเน้ือหา และองคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรู และปรับปรุงตามคําแนะนํา 
 3.7 ปรับปรุงนําแบบฝกทักษะใหสมบูรณ และเตรียมพรอมท่ีจะดําเนินการนําไปใชจริงตอไป  

   การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre–test) จํานวน 20 ขอ 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ช่ัวโมง โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 1 เรื่อง อานทํานองสอดคลองอารมณ 
 2.2 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 2 เรื่อง ทํานองเสนาะไพเราะนาฟง 
 2.3 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 3 เรื่อง สัมผัสคลองจอง 
 2.4 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 4 เรื่อง ฉันทลักษณมหัศจรรย 
 2.5 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 5 เรื่อง สัมผัสฉันทลักษณ  
 2.6 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 6 เรื่อง เรียบเรียงเสียงสัมผัส  
 2.7 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 7 เรื่อง การแตงคําประพันธ  
 2.8 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 8 เรื่อง ความไพเราะของกาพยยานี 11    
3. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post–test) จํานวน 20 ขอ 
การวิเคราะหขอมูล 

    ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 75/75 ตามตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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    ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของกระบวนการเรียนจากคะแนนระหวางจัดกระบวนการเรียนของแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก (E1) การทดลองหา
ประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 37 คน 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม คิดเปนรอยละ 
1 10 311 84.05 
2 10 283 76.49 
3 10 300 81.08 
4 10 301 81.35 
5 10 288 77.84 
6 10 295 78.92 
7 10 292 79.73 
8 10 298 80.54 
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน  (E1) 80.00 

  จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท    
กาพยยานี 11 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนระหวางจัดกระบวนการแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ท้ัง 8 แผน มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) เทากับ 80.00 แสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวแรก          
ท่ีกําหนดไว 
 ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ตามเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง 
(E2) การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 37 คน 

จํานวนนักเรียน 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 740 คะแนน) 
คะแนนเฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ (E2) 
37 591 15.97 79.86 

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท     
กาพยยานี 11 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11             
มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 79.86 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภท
กาพยยานี 11 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.97    

เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู      
เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของ
กระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ท้ัง 8 แผน ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 
80.00 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนและ
ประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 79.86 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 
80.00/79.86  
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ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยกอนและหลังเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเลพิทยา อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยใชสถิติรอยละ และ t-test dependent ดังน้ี 
 ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน 

คะแนน 
จํานวน 
(คน) 

x� SD �D �D2 t 

กอนเรียน 37 10.54 2.82 
189 1159 13.40** 

หลังเรียน 37 15.65 1.86 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง      

คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.65 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.54 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test 
dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยแผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวากอนใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตง         
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น่ันแสดงวาแผนการ
จัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการแตง     
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย
ผลไดดังน้ี 
 2.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
 จากผลการทดลองพบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ชุมพล วงคเพชรชารัต, 2555) สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 80.00/79.86 ท้ังน้ีเปนเพราะแบบฝกทักษะการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สรางข้ึนเพ่ือพัฒนาการการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 จึงจําเปน     
ท่ีจะตองไดรับการฝกฝนและพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะและการเรียนรู 
ดังน้ันนักเรียนจึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาฝกฝนอยางตอเน่ือง เริ่มตนจากการฝกหัดอยางสม่ําเสมอ และ      
ใชกิจกรรมการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับการแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 เพราะนอกจากจะแสดงถึงความพรอมหรือไมพรอม เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภท                            
กาพยยานี 11 ของนักเรียนแลว ยังสามารถวัดความสามารถดานการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 ไดดวย 
 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11  
 จากการทดลองพบวาแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการแตงคําประพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 
80.00/79.86 สอดคลองกับผลการศึกษาของ (อนัญญา ออนพุทธา, 2553) พบวามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.2.1 แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
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  แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 พัฒนาข้ึนโดยการเรียงลําดับจาก       
งายไปยาก โดยอาศัยหลักในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝกทักษะใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับ               
ของผูเรียน มีคําสั่ง คําช้ีแจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกทักษะท่ีเราความสนใจ 
อีกท้ังยังสามารถทบทวนฝกฝนเพ่ือหาความรูตางๆ ท่ีไดเรียนไปแลว ใหเกิดเปนความจําจนสามารถปฏิบัติได                 
ดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนสูงข้ึน 
  2.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11            
มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมีข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับโดยเริ่มฝกจาก
งายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูท่ีชัดเจน มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน จึงทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   
 2.3 บทบาทหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
ครูมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอยช้ีแนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย เริ่มตนจากการพิจารณาสวนประกอบของแบบฝกทักษะและกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ 
คัดเลือกกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 บรรลุตามจุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. จากผลการวิจับพบวา นักเรียนมีความสามารถและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย 

เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 สูงกวากอนการใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
แสดงวาแผนการจัดการเรยีนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดดี ฉะน้ันผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูหรือ               
แบบฝกทักษะ เพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดผานข้ันตอนการสราง
และพัฒนาอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ และมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ      
จึงควรไดมีการเผยแพรใหกับครูผูสอนวิชาภาษาไทย ในชวงช้ันท่ี 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษา           
ปท่ี 3 เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน    

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแมจะมีแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การแตงคําประพันธ 
ประเภทกาพยยานี 11 แตครูก็ยังมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการช้ีแนะวาผลงานของนักเรียนน้ันดี
อยางไร ไมดีอยางไร ถาจะแกไข ใหไดดีน้ันควรทําอยางไร ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรมและบรรยากาศใหนักเรียน
สนใจมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 กลุมท่ีมี  
การเรียนการสอนตามปกติกับกลุมท่ีใชแผนการจัดการเรียนรู เรื่องการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 
   2. ควรทดลองทําการวิจัยโดยใชเวลาในการทดลองยาวนานกวาน้ี เพ่ือควบคุมตัวแปรดานเวลา            
ซึ่งมีอิทธิพลตอการฝกทักษะทางดานฉันทลักษณและการใชภาษา 
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อาจารย โปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรม ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยท่ีมีตอการอานอยางมีวิจารณญาณ ใน
รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  นักศึกษาคณะครุศาสตร ช้ันปท่ี 1ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 กอนและหลังการทดลอง จํานวน 96 คน ซึ่งไดมา
โดยการสุมแบบอยางงาย โดยสุมจากประชากรท่ีผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมท่ีเรียนการสอนปกติและกลุมท่ี
ไดรับการจัดเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยเปนเวลา 2 ครั้งๆละ 1 คาบเรยีน คาบเรียนละ 4 ช่ัวโมง  

ผลการวิจัย พบวา  
รูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยชวยพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไดอยาง มีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี ระดับ .05   
นักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยั มีความสามารถ

ในการอานอยางมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางเห็นไดชัด สอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจยักําหนดไว
และมีประเด็นสําคัญ 

 
คําสําคัญ : วิธีการพัฒนา/การสอนดวยวิธีวิจัย/รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม. 
 

ABSTRACT 
This research had the objective to develop creative reading abilities in the subject of 

Languages and Culture for Bachelor’s Degree students through an instructional model by using 
research methods in Khampangpet Rajabhat University. The sample population was made up of 
96 first year Faculty of Education students who registered for this course in 2018. The Stratified 
Random Sampling method was used to get the sample. This 96 students were divided in to two 
groups to form the experimental and the control group. The experimental group learnt with the 
model using the research methods while the control group learned using the normal method 
(without the use of instructional model).   

From the study, it was found that the students from the experimental group had a 
higher mean score than the control group. The mean score for the experimental group had a 
significant increase of 0.05 while the control group showed no significant change from their pre-
test. 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
การอานเปนทักษะสําคัญในการศึกษาคนควาศาสตร สรรพวิชาในทุกแขนง  ดังน้ันผูท่ีมีความสามารถอาน

อยางมีประสิทธิภาพยอมมีความไดเปรียบตอผูท่ีมีความสามารถในการอานระดับปานกลาง  อีกท้ังในปจจุบัน
เทคโนโลยีมีความกาวหนามากยิ่งข้ึน  ขาวสารถูกสงตอไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น  ดังน้ันผูรับสารจึง
ตองมีความสามารถในการอานเพ่ือจําแนกแยกแยะขอมูลขาวสารน้ันๆไดอยางเทาทัน  

ผูวิจัยในฐานะของอาจารยผูไดรับมอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยท่ัวไปวิชาภาษาไทยจะประกอบดวยทักษะสําคัญ 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน  ผูวิจัยพบวา คะแนนทดสอบการอานของนักศึกษาผลคะแนนต่ํา แบงตามประเด็นคือ 
ทักษะการอานการอานตีความหมาย อานสรุปความ อานแยกขอเท็จจริง และการอานประเมินคา ท่ีเปนทักษะการอานข้ัน
สูงท่ีเช่ือมโยงถึงการนําไปใช การรับสารท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาคนควาทุกรายวิชา  ดังน้ันผูเรียนจึงตองมี
ทักษะในการอานอยางดีเยี่ยมเพ่ือใชในการศึกษาหาความรูโดยเฉพาะ   อยางยิ่งผูท่ีกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  แตเมื่อ
เขาไปจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงในช้ันเรียน  พบปญหา  วานักศึกษาสวนใหญยังมีประสิทธิภาพในการอาน
ไดไมดีเทาท่ีควร  ดังน้ันผูวิจัยจึงสอบถามความตองการจากนักศึกษา  และพบวานักศึกษาตองการใหมีการเพ่ิมพูน
ทักษะในดานการอานใหมากข้ึน 
 การอานเพ่ือมีวิจารณญาณตองอาศัยปจจัยหลายประการ นักวิชาการดานการอานไดอธิบายปจจัยตอการ
อานและการคิดอยางมีวิจารณญาณ สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลคือ ความสามารถทางภาษา ประสบการณเดิมของ
ผูอาน วัตถุประสงคในการอาน ความสามารถในการคิดและอธิบายเรื่องท่ีอานได ดังท่ี Raygor and Raygor (1985 
: 162) กลาววา ระดับความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณมี 3 ระดับ คือ ระดับแรกเปนความเขาใจระดับ
อักษร ระดับท่ีสองเปนความเขาใจระดับตีความ และระดับท่ีสามเปนความเขาใจระดับการใช  ท้ังน้ีแนวคิดการแบง
ระดับการอานอยางมีวิจารณญาณมีความสอดคลองกันคือ แบงความสามารถในการคิดเพ่ือการตีความ  วิเคราะห
ตามลําดับจากงายไปยาก โดยเริ่มจากระดับการเขาใจความหมายของอักษร  ระดับการตีความเพ่ือเขาใจสารของ
ผูเขียน ไปจนถึงความเขาใจในระดับสูง คือ การประเมินคาสิ่งท่ีอาน สามารถนําคุณคาท่ีไดรับไปประยุกตใช เมื่อ
พิจารณาระดับความสามารถในการอานข้ันสูงตอไป 

การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพและไดพบวารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธี
วิจัย (Research – Based Instructional Model)  เปนรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CRP ท่ีพัฒนาข้ึนโดยคณะวิจัยโครงการพัฒนา ครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เนนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เปนการสรางความรูดวยตนเอง ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรยีนรูอยางแทจริงดวยตนเอง 
จากการตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมี
เหตุผลประกอบ รวมถึงสามารถคนหาปญหาของตนเอง ตั้งคําถามและตอบคําถามท่ีตนเองตองการทราบจาก
บทเรียนโดยการคนควาและเลอืกสรรขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะน้ีนาจะสามารถพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษาได โดยเฉพาะทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 
เพราะรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะหลากหลายประการ
ของผูเรียนรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนความสามารถในการอานเพ่ือความ
เขาใจได 

อีกท้ังแนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบการเรยีนการสอนดวยวิธีวิจัย มาจากแนวคิดสําคญัในการจดัการเรียนรู 5 
แนวคิด คือ การเรยีนรูแบบใชวิจัยเปนหลัก (Research-Based Learning)   การเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก 
(Problem-Based Learning) การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) การเรียนรูรวมกัน (Collaborative 
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Learning) และการเรียนแบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) มาประกอบเปนข้ันตอนการจดัการเรียนการ
สอน 4 ข้ัน (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2549: 31)  

โดนการศึกษาการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยจะเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาขอมูลหรือขอสรุปตางๆเพ่ือใชตัดสินใจแกปญหาของตนเองตามท่ีระบุไว และเขียน
สรุปเปนรายงานเชิงวิจัย ดังน้ันผูวิจัยจึงนํารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เน่ืองจากในแตละข้ันตอนของการ
เรียน ผูเรียนจะตองคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆท่ีมีความหลากหลาย ดวยการอานและสรุปประเด็นความรู เพ่ือ
นําขอมูลไปใชแกปญหาการเรียนท่ีตนเองประสบตามท่ีระบุไว รวมท้ังประมวลความรูของตนเอง เขียนเปนรายงาน
เชิงวิจัยท่ีมีท้ังเน้ือหาความรู กระบวนการเรียนรูและผลของการนําความรูไปใช ดังน้ันผูเรียนจะตองมีความรูในดาน
เน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน และสามารถเรียนรูดวยตนเองอีกดวย 

ผูวิจัย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยสามารถชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึนในการ
เรียนวิชาตางๆ เน่ืองจากการวางแผนการศึกษาและคนควาขอมูลเพ่ือนํามาตอบประเด็นตางๆน้ัน นักศึกษาจะตอง
ศึกษาเอกสารท่ีมาจากหลายแหลงขอมูล โดยใชการคิดวิเคราะห สรปุและเลือกใชขอมูลตางๆ ในข้ันตอนน้ีนักศึกษา
จะตองใชการอานเพ่ือความเขาใจมาชวยวิเคราะห สังเคราะหและสรุปขอมูล จากน้ันตองนําขอมูลท่ีไดไปใชใน
สถานการณจริง  เพ่ือตอบประเดน็ท่ีตั้งไวและสรุปออกมาเปนรายงานเชิงวิจัย ซึ่งเปนการทบทวนความรูท้ังหมดของ 
นักศึกษาตั้งแตตน รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยัจึงนาจะพัฒนาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ
ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหดีข้ึนได 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยเพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ ในวิชาภาษา
และวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนวิธี
วิจัย 

  
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย เพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถอยางอยางมีวิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชการทดลองจะคัดเลือกเน้ือหาความสามารถในการอานอยางวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาและ

วัฒนธรรม คือ การจดัการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนวิธีวิจัย 4 ข้ันตอน ในแผนการเรียนรายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรม เรื่องการอานอยางมีวิจารณญาณ  จํานวน 5 แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  

ระยะเวลาในการทดลอง 
  ภาคเรยีนท่ี 2   ปการศึกษา 2560 โดยทดลองสอน ระหวางการเรียนการสอนในสัปดาหท่ี 1 
วันท่ี  8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง  การเรียนการสอนในสัปดาหท่ี 4 วันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ใช
เวลาทดลอง  2 ครั้ง ๆ ละ 1 คาบๆละ 4 ช่ัวโมง ซึ่งไมรวมเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน  

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ  วิธีการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย 
ตัวแปรตาม ไดแก  การอานอยางมีวิจารณญาณ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
  

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชาการ 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 รหัสนักศึกษา 6011203 
,6011204 ,6011216,6011217 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษา 2560  รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม  คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน 117 คน  โดยมีกลุมตัวอยาง นักศึกษาท่ีใชเปนนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร ช้ันปท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนใน ปการศึกษา 2560 รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ในภาคเรียนท่ี 2  กลุม
ตัวอยาง จํานวน 96 คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย จากประชากรท่ีผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม กลุมท่ีเรียน
การสอนปกติและกลุมท่ีไดรับการจัดเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย  

 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการทดลองครั้งน้ี คือ แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยซึ่งผูวิจัย
สรางข้ึนโดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. แบบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ใชเปนแบบวัดความสามารถในการอานอยางมี
วิจารณญาณ กลุมทดลองกอน และ หลังการทดลอง 

2.  จัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 และวางแผนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการท้ังการอาน
และการเขียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย (ไพฑูรย สินลารัตน, 2549: 31) เปนการเรียนจัดการสอน
ประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังอธิบายตอไปน้ี 

  ขั้นท่ี 1 ตีความ/กําหนดปญหา (Define): การเรียนการสอนโดยใชประเด็นหลักในเน้ือหารายวิชาหรือ
ปญหาเปนหลักเปนการเรียนรูรวมกัน 
 สํารวจประเด็น (Explore)  ผูเรยีนรวมกันอภปิรายเพ่ือกําหนดประเด็นหรือสํารวจปญหาท่ีจะ
ศึกษา 
 จัดลําดับความสําคัญ (Prioritize) ผูเรยีนรวมกันจดัอันดับความสําคญัของประเด็นท่ีจะศึกษา 
 เลือกประเด็น (Select)  ผูเรยีนรวมกันเลือกประเด็นท่ีจะศกึษา 
 กําหนดคําถามการวิจัย (Set Questions) ผูเรียนรวมกันกําหนดคาํถามการศึกษา 
 กําหนดตัวแปร (Define variables) ผูเรยีนรวมกันกําหนดตัวแปรหรือประเด็นหลักท่ีจะศึกษา  

   ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน (Design):  กําหนดวิธีการและรูปแบบท่ีจะศึกษาประเด็นท่ีกําหนด 
 กําหนดสมมติฐาน (Set hypothesis) ผูเรยีนรวมกันกําหนดสมมติฐานหรือขอสันนิษฐานดวยตนเองโดย
มี 

ผูสอนเปนผูช้ีแนะแนวทาง 
ออกแบบ (Design) ผูเรยีนรวมกันออกแบบการศึกษาดวยตนเอง โดยมีผูสอนเปนผู

ช้ีแนะแนวทาง 
   ขั้นท่ี 3 ดําเนินการตามแผน (Implement): ดําเนินการศึกษาตามแบบท่ีไดกําหนด 

 เก็บรวบรวมขอมูล (Collect)   ผูเรยีนชวยกับเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิเคราะหขอมูล (Analyze)  ผูเรยีนชวยกันวิเคราะหขอมูล 

การอานอยางมีวิจารณญาณ 
วิธีการการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการ

สอนดวยวิธีวิจัย 
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 สรุปผล (Conclude)  ผูเรยีนรวมกันสรุปผล 
   ขั้นท่ี 4 นําผลท่ีไดไปใชแกปญหาเพ่ือพัฒนา (Improvement): นําผลท่ีไดจากการศึกษามาทดลอง

หรือ 
ตรวจสอบ 

 ทดลองใชในสถานการณจริง (Apply) ผูเรยีนรวมกันนําผลการวิจัยไปทดลองปฏิบัติหรือตรวจสอบ
รวมกัน 
 พัฒนาการปฏิบัติงาน  (Improve) ผูเรยีนรวมกันนําขอมลูยอนกลับท่ีไดมาพัฒนาการทํางาน 

3. แบบฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ ใชฝกสําหรับครศุาสตร รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
เรื่อง  

การพัฒนาทักษะการรับสารการอาน มี 5 แบบฝก  ใชฝก 5 ทักษะ  ดังน้ี 
    แบบฝกท่ี 1  ฝกทักษะการตัดสนิใจโดยใชเหตผุล 
    แบบฝกท่ี 2  ฝกทักษะการสรุปความ 
    แบบฝกท่ี 3  ฝกทักษะการหาวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของผูเขียน 
    แบบฝกท่ี 4  ฝกทักษะการแยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็น 
    แบบฝกท่ี 5  ฝกทักษะการจับประเด็นความคดิสําคญั (สาระสาํคญั ขอคิดของเรื่อง) 
 ขั้นตอนในการฝกทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ มี 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
    ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันศึกษาขอมูลและตั้งสมมติฐาน ข้ันน้ีใชเวลา 5 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันทดสอบสมมติฐาน  ข้ันน้ีใชเวลา 10 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันฝกอาน การคิดอยางมีวิจารณญาณ  ข้ันน้ีใชเวลา 10 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันอภิปรายการอานการคิด  ข้ันน้ีใชเวลา 15 นาที 
    ข้ันตอนท่ี 5  ข้ันทดสอบความสามารถทางการอานหลังการฝก  ข้ันน้ีใชเวลา 10 นาที 
 
 เคร่ืองมือวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบวัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ  มีลักษณะเปนแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตัวเลือก  จํานวน 55 ขอ วัด
ความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 5 ระดับ  คือ 1.พิจารณาการใชเหตุผลในตัดสินใจ  2.พิจารณาการสรุป
ความ  3.พิจารณาการหาวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายของผูเรียน   4.พิจารณาการแยกขอเท็จจริงออกจาก
ขอคิดเห็น 5. ประเมินคณุคาการจบัความคิดสําคัญ  มีคาความเท่ียง ตั้งแต .60 ข้ึนไป  คาความยากงาย ระหวาง .20 
- .80 และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต .20 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2538: 129-130)  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
แบบวัดทักษะความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ มีคาความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ .873  
คาความยากงายรายขออยูระหวาง .23 - .78  และคาอํานาจจาํแนกรายขออยูระหวาง .21 - .85 
  เครื่องมือการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูการรับสารดวยการอานอยางมีวิจารณญาณ 
และแบบฝกทักษะการอานอยางมวิีจารณญาณ 5 แบบฝก ใชฝก 5 ทักษะ โดยใชวิธีการการสอนดวยวิธีวิจัย จํานวน 
1 แผน การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยวัดความสามารถในการการอานอยางมีวิจารณญาณของกลุมทดลอง กอนการ
ทดลอง  แลวดําเนินการจัดการเรยีนรูดวยตนเองโดยจัดการเรยีนรูตามแผน  การจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ใชเวลา 2 สัปดาห สัปดาหละ 4  ช่ัวโมง  เมื่อจัดการเรียนรูครบตามท่ีกําหนดแลว ผูวิจยัให
กลุมตัวอยางทําแบบวัดความสามารถในการอาน จากน้ันนําคะแนนความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ 

กอนและหลังการทดลอง มาหาคามัชฌิมเลขคณติ x   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) และ วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ย โดยการทดสอบคา t (t - test)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณกอนและหลังการทดลอง 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนดวยวิธีวิจยั เพ่ือสงเสริมการอานอยางมีวิจารณญาณ ในวิชา
ภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 คณะ
ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
  1.รูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัยชวยพัฒนาการอานอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาไดอยาง มี
นัยสําคญัทางสถิติท่ี ระดับ .05 

      2.นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจยัมีความสามารถการ
อานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองเมื่อคํานวณคาอัตราสวนวิกฤต (t - test) ของผลตาง
ระหวางคามัชฌมิเลขคณติของความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ ( x ) กอนและหลังการทดลอง ได
เทากับ 13.69 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา การศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนดวยวิธีวิจัย เพ่ือสงเสริมการอานอยางมี
วิจารณญาณ ในวิชาภาษาและวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมคีวามสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอน  
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยกําหนดไว จากการสังเกตลักษณะ
พฤติกรรมของนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีฝกทักษะอานอยางมีวิจารณญาณ โดยใชแบบฝกทักษะการอานอยางมี
วิจารณญาณ  พบวา 
 ระยะแรกของการฝก  นักศึกษายังไมมีความมั่นใจในการตอบคําถามใน   แบบฝกดวยตัวเองมีการ
ถามกันในกลุมเพ่ือน  บางคนไมสามารถตั้งสมมติฐานไดดวยตัวเอง เมื่อมีการเฉลยทุกข้ันตอน ท่ีอยูในแบบฝกทําให
นักศึกษาทราบผลการอานอยางมีวิจารณญาณของตนเอง  จึงเกิดความมั่นใจมากข้ึน  สวนข้ัน การอภิปรายในกลุม
น้ัน  ชวงแรกการฝกทักษะนักศึกษาไมกลาแสดงความคิดเห็นตอกลุมเทาใดนัก หลังจากการฝก    ผานไป 1-2 แบบ
ฝก นักศึกษามีความกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากข้ึน  และใชเวลาในการอภิปรายเพ่ิมข้ึนจากเดิมซึ่งตรงกับ ปาริ
ชาติ ตามวงค  (2551 : 83)  ไดกลาววา รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคแบบ 4ร. ตามหลักสัตตศิลา (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2549 :54) คือ 1) เปนผูรูทันรูนําโลก 2) เรียนรูชํานาญ 
เช่ียวชาญปฏิบัติ 3) รวมพลังสรางสรรคสังคม และ 4) รักษวัฒนธรรมไทย ใฝสันติ  โดยรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีวิจัยเนนการจัดการเรียนรู    ท่ีนําไปสูภาคปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ ซึ่ง Dallman และคณะ (1978: 129) 
กลาวถึงความสามารถอานเพ่ือความเขาใจวา คือ 1) ความเขาใจระดับขอเท็จจริง (the factual level) หมายถึง ความ
เขาใจในสารสนเทศท่ีกลาวไวตรงๆ ในเรื่องท่ีอาน ทักษะยอยในช้ันน้ี ไดแก การรูความหมายของคํา การหาใจความ
สําคัญ การหารายละเอียด และการอานเพ่ือทําตามคําแนะนํา 2) ความเขาใจระดับตีความ (the interpretive 
level) หมายถึง ความสามารถเขาใจสิ่งท่ีไมไดกลาวไวตรงๆ ในเน้ือเรื่อง แตจะใชความสามารถในการสรุปอางอิง 
และลงความเห็น ทักษะยอยในข้ันน้ี ไดแก    การยอความและการเรียบเรียง การไดมาซึ่งขอสรุป และการทํานายผล
ท่ีจะเกิดตามมา3) ความเขาใจระดับประเมินคา (the evaluative level) หมายถึง การประเมินคาสิ่งท่ีอานโดยมิได
มุงจับผิดแตข้ึนอยูกับการใชขอมูล หรือองคประกอบจํานวนมากจากการอานมาพิจารณาอยางใชเหตุผล โดยอาศัย
ความรูและประสบการณในเรื่องน้ันในการตั้งเกณฑมาตรฐานเพ่ือตัดสิน ทักษะท่ีจําเปนในการอานระดับน้ี คือ การ
อานอยางมีวิจารณญาณ จึงมีความเช่ือมโยงกับความสามารถอานอยางมีวิจารณญาณ เชน พิจารณาคุณคาและ
ความคิดตางๆในงานเขียน และสามารถบงช้ีถึงวัตถุประสงคของผูแตงได ดวยการมีทักษะการแสวงหา/คัดสรร/สราง
ความรู มีการใชและจัดการความรู และมีทักษะในการวิเคราะหขอมูลตางๆ  
 การเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ กอนและหลังการใชรูปแบบการสอนวิธีวิจัย 
 พบวา รูปแบบการเรยีนการสอนดวยวิธีวิจัยพัฒนามาจากแนวคดิการจัดการเรยีนการสอนท่ีสงเสริม การเรยีนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสใหนักศึกษาไดออกแบบการเรยีนรูดวยตนเอง อภิปรายแสดงความคดิเห็นรวมกัน 



246 
 

 

ซึ่งเปนการสรางแรงจูงใจในการเรยีนรู ทําใหผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหผูเรยีน
เกิดกระบวนการอานและคิดอยางมีวิจารณญาณ และในแตละข้ันของการเรียนผูเรียนจะตองคนควาหาขอมูลจาก
แหลงตางๆท่ีมีอยูอยางหลากหลายดวยการอานและวิเคราะหขอมูลตางๆ สรุปประเด็นความรู เพ่ือนํามาใชแกปญหา
หรือตอบประเด็นท่ีกําหนดไว การคัดสรรขอมลู  นักศึกษาจะตองใชการอานและความคิดอยางมีวิจารณญาณเพ่ือ
พิจารณา สังเคราะหขอมลูท่ีหลากหลายและเลือกสรรขอมลูเพ่ือนํามาใช สอดคลองกับ จิตราภรณ ดวงจุมพล. 
(2543) ศึกษา    ผลของการใชกระบวนการสอนอานแบบปฏิบัติท่ีมตีอ ความสามรถในการอาน ซึ่ง ความเขาใจ
ภาษาไทยทําใหนักศึกษารูจักใชความเขาใจในการอานไตรตรองขอมลูและการคดิกอนท่ีจะเช่ือถือขอมูลใดๆ กับ 
ขวัญชนก นัยจรัญ. (2551). ไดศึกผลของการใชรูปแบบการเรยีนการสอนดวยวิธีวิจยัท่ีมีตอ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วรรณคดีไทยและความสามารถในการอานออยางมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีการดําเนินการ
สอนตามรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัย ท้ัง 4 ข้ัน ทําใหนักศึกษามีความรูในดานเน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี 
กระตุนใหนักศึกษาเปนเกิดทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ  นอกจากน้ีในการดําเนินการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนดวยวิธีวิจยั ท้ัง 4 ข้ัน ทําใหนักศึกษามีความรูในดานเน้ือหาท่ีเรียนเปนอยางดี กระตุนใหนักศึกษาเปน
ผูใฝรูใฝเรยีน และมีทักษะในการคดัสรรขอมูลท่ีนาเช่ือถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกปจจุบันมีขอมูลขาวสารมากมาย
และหลากหลาย การฝกฝนใหนักศึกษามีทักษะในการอานอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะชวยพัฒนาให
นักเรียนรูจักคิดหาเหตผุลกอนท่ีจะปกใจเช่ือถือขอมูลตางๆ พรอมกันน้ียังเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดเรยีนรูตลอดชีวิต
อีกดวย ในกรณีน้ีเห็นไดจากการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาจากแบบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความ
เขาใจ  

ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งน้ีนักศึกษาสามารถทําแบบวัดการอานอยางมีวิจารณญาณไดคะแนนเพ่ิมข้ึนจากกอน  
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยจนเปนท่ีนาพอใจ 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ควรมีการใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยกับทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

2. รูปแบบการเรียนการสอนดวยวิธีวิจัยเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปดโอกาส          
ใหผูเรียนไดแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน  ดังน้ันควรมีการศึกษา วิจัยผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ดวยวิธีวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา   เปนตน 
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ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย เร่ือง การอานตีความ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 

THE RESULTS OF USING INSTRUCTIONAL PACKAGE TO THAI LANGUAGE IN INTERPRETATION 

READING FOR MATTHAYOM SUKSA  3 STUDENTS 

 

เสาวลักษณ สุขสมกจิ1, ถวัลย จันทรตน2 และ กษมา สุรเดชา3 
Saowalak  Suksomkit 1, Thawan  Janton 2 and Kasama    Suradacha 3 

 
1นักศึกษา: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

2ครู: สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง 
3อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 
 การ วิจัยครั้ ง น้ี  มี วัต ถุประสงค เ พ่ือสร า งและหาประสิท ธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย                   

เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา             

อํ า เ ภ อ ท ร า ย ท อ ง วั ฒ น า  จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น  75/75                          

และเ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ท่ีไดรับการฝก                 

โดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบทดสอบ กลุมตัวอยาง           

คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทุงทรายวิทยา ปการศึกษา 2560 อําเภอทรายทองวัฒนา       

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) แบบทดสอบ      

กอนเรียน – หลังเรียน 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ 

 ผลการวิจับพบวา 

 1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน        

ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 พบวา ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ            

87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนการประเมินผลหลังเรียนไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66  

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวา

เกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน หลังจาก

การใชแบบฝกทักษะการอานตีความ มีเทากับ 27.17 สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะการอานตีความ มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 13.93 และเมื่อทําการทดสอบแลวดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกัน     

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ / ชุดการสอน / การอานตีความ  
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ABSTRACT 
         The purposes of this study were to create and examine efficiency of instructional package Thai 
language interpretation reading for grade 9 students in the second semester of the academic year 
2017 at Thungsaiwittaya School in Amphoe Sai Thong Watthana, Kamphaeng Phet. By the standard 
score is at 75/75 and to finding of a comparison students’ achievement interpretation reading for 
grade 9 students taught by instructional package to Thai language interpretation reading by pre-test 
and post-test. Instruments of this research were pre-test and post-test, lesson plans and Thai 
language interpretation reading exercise. 
The findings were as follows: 
       1. The result of efficiency analysis in interpretation reading exercise for grade 9 students was 
that the first of efficiency evaluation was 87.26 and the efficiency evaluation after learning was 
91.66 so, the result of interpretation reading exercise for grade 9 students was higher than 75/75 
standard which was 87.26/91.66.  
     2.The finding of a comparison students’ achievement interpretation reading of grade 
9 students between before and after learning by using interpretation reading exercise revealed that 
the meaning of after learning was 27.17  The mean of learning achievement of after learning was 
higher than before learning was 13.93, different in statistic at .01 level of significance. 
Keywords : achievement/instructional package/interpretation reading 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

  การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2560: 15) 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข              

และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู                 

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนา         

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ี            

ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรยีนรู  

อนุรักษ  และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37)  

  การอานเปนทักษะท่ีมนุษย ใช ในการรับสารมนุษย ใช ทักษะการอานเ พ่ือสรางความเขาใจภาษา                   

จึงมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ทุกคนจะตองอานขาวสาร เรื่องราวตาง ๆ จึงจะมีความรอบรูทันโลกทันเหตุการณ 

การอานจึงเปนวิธีการรับสารและแปลสารใหเปนความหมาย เพ่ือการรับรูและความเขาใจเรื่องท่ีอานในปจจุบัน         

การอานนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของคนเรา เน่ืองจากเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีขาวสารตาง ๆ         

จะแพรกระจายออกไปท่ัวถึงกันนับวาเปนยุคขาวสารขอมูลเราจึงตองอานขาวสาร แสวงหาความรู ความเจริญ          

ทางเทคโนโลยีใหม ๆ เหตุการณตาง ๆ ขาวสารตาง ๆ จะสงผานสื่อมวลชน เชน  หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือวิชาการ 

วิทยุ และวิทยุโทรทัศนตลอดเวลา จึงจะทันโลกทันเหตุการณ กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542 : 7) 
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ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ 

สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย  

เรื่อง การอานตีความ สําหรับช้ันมธัยมศึกษา

ปท่ี 3 

จากการสํ ารวจสภาพจากการจัดการ เรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนทุ งทราย วิทยา  

อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          

พบว า  สาระการ เรี ยนรู วิ ชาภาษาไทย ท่ีมีผลสัมฤท ธ์ิการ เรี ยนนอย ท่ีสุดตามหลักสูตรแกนกลาง  2551                       

คือ สาระท่ี 1 การอาน  

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ทําใหสนใจท่ีจะทําวิจัยการอานตีความ ผูสอนจึงออกแบบชุดการสอนภาษาไทย       
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหา              
ในดานการอานตีความ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝกกิจกรรมวามีมากนอยเพียงใด สามารถทําใหผูเรียนสนใจ           
และสงผลใหการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูการอานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนแนวทางในการพัฒนา    
ชุดการสอนภาษาไทยอีกดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกการอานตีความสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป

การศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ตามเกณฑ 75/75   

  2. เพ่ือศึกษาความกาวหนาในการอานตีความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร โดยการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา 
  1.1 เน้ือหา  
  ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ ท่ีสรางข้ึนสําหรับการวิจัยครั้งน้ี เปนชุดการสอนภาษาไทย 
ท่ีตองการใหนักเรียนเกิดทักษะการอานตีความจากสํานวน สุภาษิต คําพังเพย บทเพลง บทรอยกรองเรื่องบทพากย
เอราวัณ บทรอยกรองเรื่องอิศรญาณภาษิต และบทกวีนิพนธ โดยเน้ือหาผูวิจัยไดคัดเลือกเรื่องราวจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
รวมถึงนําบทเรียนจากหนังสือเรียนภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 นํามาเรียบเรียงใหม อีกสวนหน่ึง            
เพ่ือใหไดเน้ือหาท่ีเนนเรื่องราวเก่ียวกับการอานตีความ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 1.2 ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง
เปนระยะเวลา รวม 8 ช่ัวโมง นับรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 
2. ขอบเขตดานประชากร 
  2.1 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ ง น้ี  เปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู ในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3            
โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน   
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
    ตัวแปรอิสระ ไดแก ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
   ตัวแปรตาม ไดแก ผลการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความ ประกอบดวย 
   1. แหลงขอมูล 
   2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  ข้ันตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอานตีความ ประกอบดวย 
   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   2. แบบแผนการวิจัย 
   3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
    1. นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบกอนเรยีน 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู จํานวน 8 ครั้ง/คาบ/ช่ัวโมง 
3.นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่องการอานตีความประกอบดวย 
  1.แหลงขอมูลคือ 
   1.1 ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่องการอานตคีวาม จํานวน 3 
ทาน 
   1.2 นักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนทุงทรายวิทยา  
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน 
  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
   2.1 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
   2.2 แผนการจัดการเรยีนรู 
   2.3 ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 
ข้ันตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการอานตีความ 
   1. กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุงทรายวิทยา อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร  
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
   2. แบบแผนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชรูปแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experiment) แบบกลุมเดียวทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน (One-Group Per-test Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
   3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิการอานตีความ จํานวน  1 ฉบับ 
4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิตสิําหรับวิเคราะหขอมลูพ้ืนฐาน 
    1.1 คาเฉลี่ย  

   สูตร x̄ =  
∑𝑥
𝑁

  

                x̄  หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ย 

   ∑ x    หมายถึง ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N หมายถึง จํานวนนักเรียนท้ังหมด  
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     2. สถิติสําหรับหาคณุภาพของเครื่องมือ 
    2.1 คาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ (IOC)  

 สูตร IOC = 
∑R
N

 

  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 

   ∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
  N      หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
    2.2 คาความแปรปรวน 

  สูตร 𝑠2 = 
𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
        

        𝑆2 หมายถึง คาความแปรปรวน 
     N    หมายถึง จํานวนนักเรียน 
        x     หมายถึง จํานวนคะแนนท่ีนักเรียนแตละคนสอบได 

    2.3 คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  

   สูตร 𝑟𝑡𝑡 = 
𝑘

𝑘−1
 [1 − ∑𝑝𝑞

𝑆2
 ] 

       𝑟𝑡𝑡 หมายถึง คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ 
     k หมายถึง จํานวนขอสอบ 
      p หมายถึง คาความยากของขอสอบ 
      q หมายถึง 1-p 

                  𝑆2หมายถึง คาความแปรปรวน 
 
    2.4 คาความกาวหนาของเด็ก 

   สูตร t = 
∑𝐷

�𝑁∑𝐷2_(∑𝐷)2

𝑁−1

 

      D หมายถึง ผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 
       N หมายถึง จํานวนนักเรียน 
 
    2.5 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   สูตร S.D. = �𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

       N หมายถึง จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
       x  หมายถึง คะแนนสอบ 
 
   2.6 การหาประสิทธิภาพ 
       1) การหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียน (75 ตัวแรก) 

   สูตร E1 = 
𝐹1×100
𝐴1

 

         E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน 
        F1 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนการทําแบบฝกหดั 
        A1 หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบฝกหัดรวมกัน 
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      2) การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ ( 75 ตัวหลัง ) 

  สูตร E2= 
𝐹2×100
𝐴1

 

         E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
         F2 หมายถึง คะแนนเฉลีย่ของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
         A1 หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
  การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูล เรื่อง การอานตีความ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีวัตถุประสงค เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 และเพ่ือศึกษา
ความกาวหนาในการอานตีความของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย    
เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอน ดังน้ี 
    ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 
    ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3                  
ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ            
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามตารางท่ี 2 ดังน้ี 
  ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกการอานตีความของกระบวนการเรียน                          
จากคะแนนระหวาง จัดกระบวนการเรียนของชุดฝกท้ัง 5 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) การทดลอง                  
หาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 30 คน 

แบบฝกชุดท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม คิดเปนรอยละ 

1 10 300 100 

2 10 257 85.67 

3 10 245 81.67 

4 10 265 88.33 

5 10 242 80.66 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน  (𝐸1) 87.26 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนระหวางจัดกระบวนการเรียนจากชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1)  เทากับ 87.26  แสดงวาชุดการสอนภาษาไทย                      

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไว 
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ดังน้ัน ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 

80/80 ท่ีตั้งไว 

   ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ           

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอานตีความหลังการใช          

ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (𝐸2)           

การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 30 คน 

จํานวนนักเรียน 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 1,080 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ (𝐸2) 

30 825 27.50 91.66 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคะแนนของผลลพัธจากการทําแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิดานการอานตีความหลังการใช

ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝐸2) 

เทากับ 91.66 แสดงวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 27.50 

  เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย         

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวาประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมิน             

จากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู             

โดยการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดประสิทธิภาพตัวแรก

เทากับ 87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนและ

ประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66 

  ดังน้ันจึงสรุปไดวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สูงกวา เกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ี กํ าหนดไว  โดยได เกณฑประสิท ธิภาพเทา กับ  87.26/91.66  

หลังจากน้ันผูวิจัยไดนําชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไปทดลองใชจริง

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทุงทรายวิทยา ปการศึกษา 2560  จํานวน  30 คน ซึ่งผลการทดลองปรากฏ

ดังน้ี 

  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย           

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผู วิจัยไดนําเสนอ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ                          

ดานการอานตีความระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน                        

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานตีความ ระหวางกอนและหลังการใชชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สาํหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

คะแนน จํานวน(คน) x̄  SD �𝑫 �𝑫𝟐 t 
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ก่อนเรียน 30 13.93 5.15 
407 6165 25.80 

หลงัเรียน 30 27.17 1.85 

 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 27.17 สูงกวากอนใชแบบฝกทักษะการอานตีความ           

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.93 และเมื่อทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธ์ิ     

ดานการอานตีความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการใชแบบฝกการอานตีความ สูงกวากอนใชชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ            

ท่ีระดับ .01 น่ันแสดงวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานตีความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ได 

สรุปผล 

  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 2 ประเด็น ดังน้ี 

   1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน               

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน                       

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ  87.26 และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนการ

ประเมินผลหลังเรียนไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 91.66  ดังน้ันจึงสรุปไดวาชุดการสอนภาษาไทย                             

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑ

ประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนและหลังการใช                   

ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน

หลังจากการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเทากับ 27.17 สูง

กวากอนใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.93 

และเมื่อทําการทดสอบแลวดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 

การอภิปรายผลการวิจัย 

  ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลออกเปน 2 ประเด็นดังน้ี 

  1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จากผลการทดลองพบวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน 75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 สอดคลองกับ สุดารัตน เจนชัย 

(2556 : 62) เรื่องการพัฒนาทักษะการอานตีความโดยใชชุดการเรียนรูทักษะการอานตีความจากสื่อสิ่งพิมพ               

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรยีนโดยใชชุดการเรยีนรู

ทักษะการอานตีความจากสื่อสิ่งพิมพประกอบการจัดการเรียนรู สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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  2. ผลสัมฤทธ์ิดานอานตีความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการทดลองพบวาชุดการสอน

ภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการอานตีความ    

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

75/75 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 87.26/91.66 เน่ืองจากชุดการฝก สรางประสบการณการ

เรียนรูใหกับผูเรียน โดยมีเน้ือหาและกิจกรรมท่ีสงเสริมใหกับผูเรียนไดฝกปฏิบัติ สอดคลองกับ อนงคศิริ วิชาลัย (2537 : 

490) กลาววา การสรางชุดฝก เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชสื่อประเภทตาง ๆ 

ท่ีสอดคลองกับเน้ือหาและกิจกรรม เพ่ือเสริมความเขาใจและเพ่ิมเติมเน้ือหาบางสวนท่ีชวยใหนักเรียนไดปฏิบัติ                 

และนําใชไดอยางแมยําถูกตอง คลองแคลว 

    2.1 ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

    ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พัฒนาข้ึน

โดยการเรียงลําดับจากงายไปยาก โดยอาศัยหลัก  ในการจัดกิจกรรมหรือจัดชุดการสอนใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัย

และระดับของผูเรียน มีคําสั่ง คําช้ีแจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกท่ีเราความสนใจ 

อีกท้ังยังสามารถทบทวนฝกฝน เพ่ือหาความรูตางๆ ท่ีไดเรียนไปแลวใหเกิดเปนความจําจนสามารถปฏิบัติได                     

ดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

   2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู 

    การจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมีข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับ

โดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงค    การเรียนรูท่ีชัดเจน มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 

จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

   2.3 บทบาทหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

    การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูมีบทบาทสําคัญ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูคอยช้ีแนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรม

ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เริ่มตนจากการพิจารณาสวนประกอบของชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ คัดเลือกกิจกรรมท่ีสงเสริม                                 

ความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 บรรลุตามจุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1. จากผลการวิจัยพบวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     

ปท่ี 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึนท้ังน้ีมาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ ชุดการสอนภาษาไทย 

เรื่องการอานตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน ดังน้ัน

หากครูผู สอนจะ นํา ชุดการสอนภาษาไทย เ รื่ องการอ านตีความ  สํ าหรับ นักเ รียน ช้ันมั ธยมศึกษาป ท่ี  3                        
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ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบของชุดการสอน การเราใจในกิจกรรมท่ีสรางข้ึน    

รวมท้ังพ้ืนฐานความรูความเขาใจในดานการอานเชน การอานวิเคราะห การอานแปลความ รูปแบบการจัดกิจกรรม     

การเรียนรูและบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนในการนําชุดการสอนไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

   2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอาน

ตีความ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนแสดงวาชุดการสอนชวยพัฒนาการอานตีความได 

ดังน้ันผูสอนควรมีการเสริมสรางชุดการสอนเพ่ือใชพัฒนาการอานตีความดวย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

   1. ชุดการสอนน้ีจะสามารถใช ไดประสิท ธิภาพสูงสุด กับผู เรี ยนก็ตอ เมื่ อผู เ รี ยน -                                       

มีพ้ืนฐาน ประสบการณทางดานคําและความหมายของคํา การอานวิเคราะห รวมท้ังการอานแปลความดวย 

2. ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง การอานตีความ ควรใหผูเรียนอานตีความหลากหลายรูปแบบ

มากกวาชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอานตีความ ท่ีมีอยูในงานวิจัยเลมน้ี เพ่ือใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการตีความ

ดานการอานท่ีหลากหลาย 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการจัดการ 

เรียนรูแบบเรียนปนเลนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

Development of learning management plan by management concept. 

Play way method to learn the spelling skills of students. Grade 1  

At Anubannakonsawan school 
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นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนหรือกระบวนการ Play way method เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอาน
สะกดคํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคกอนและหลังเรียนการใชแผนการจัดการ
เรียนรูโดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 
1 ภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2560  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค จํานวน 45 คน โดยการสุมอยางงายเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนจํานวน 9 
แผน และ 2) แบบประเมินทักษะการอานสะกดคําสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกรณีประชากรสองกลุมท่ีมีความสัมพันธกัน 

ผลการศึกษาพบวา  
1) แผนการจดัการเรียนรู โดยแนวคดิการจัดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลนท่ีสรางข้ึน มีคาดัชนีความ

สอดคลองในภาพรวมของแผนเฉลีย่เทากับ 0.8๖ และสามารถพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา ของ
นักเรียนได โดยมผีลคะแนนเฉลีย่ของการประเมินทักษะการอานสะกดคํา เทากับ 1๔.๒0 คะแนน  

 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนระหวางกอนและหลังการใชแผนการจดัการ
เรียนรู พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับ .05 
  
คําสําคญั : แผนการจัดการเรียนรู  /เรียนปนเลน /ทักษะการอานสะกดคํา 
 

Abstract 

This research aimed to develop learning management plan using management concept of play 

way method to promote the spelling skills of Grade 1 students at Anubannakonsawan school 

 Nakhonsawan Province and to compare spelling and reading skills of the students before and 
after learning. The samples used in the study were 45 grade 1 students in the second semester, 
the 2017 students in the Anubannakornsawan school using random sample. Instruments of this 
research were 18 lesson plans, and a spelling-reading test. Statistics used in this research were 
average, standard deviation and mean. 
 The result found that; 
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1. Learning management Plan using the concept of learning-based learning was 0.89.  
2. The comparison of students' spelling reading skills between before and after using the learning 
management plan revealed that the post-test scores were higher than those before at .05 level. 

  
Keywords: learning management / learning plan / spelling reading skills 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ  เปนเครื่องมือ

ในการติดตอสื่อสาร  ทําใหสื่อท่ีแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี  และสุนทรียภาพโดยบันทึก

เปนวรรณคดีอันล้ําคา   ควรแกการเรียนรู  เพ่ืออนุรักษสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป  ภาษาไทยจึงมี

ความสําคัญ  จําเปนท่ีคนไทยทุกคนจะตองศึกษาจนเกิดทักษะเพ่ือใหติดตอระหวางชนในชาติ   ภาษาเปนสื่อของ

ความคิด และความคิดท่ีมีคุณภาพยอมเกิดจากความคิดท่ีเปนกระบวนการ น่ันคือ  ผูคิดตองมีทักษะการคิดหรือ

กระบวนการคิด   ภาษาไทยเปนวิชาทักษะท่ีตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การฟง

และการอานเปนทักษะการรู เรื่องราว  สวนการพูดและการเขียนเปนการแสดงความรู  ความคิดเห็นและ

ประสบการณ  การฝกทักษะการอานสะกดคํา  จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพ่ือใหนักเรียนไดใชภาษาไดอยางมีคุณภาพ   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดเนนถึงการเรียนการสอนท่ีคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ  

ใหผูเรียนรูจักวิเคราะหเปน   กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและการ

จัดกระบวนการเรียนรู  กําหนดใหสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   ดําเนินการ  จัดกระบวนการเรียนรูโดย  

ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและ

แกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได   คิดเปน  ทําเปน  รักการ

อานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง”   (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 4)             การจัดการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาไทยใหเปนไปตามนโยบาย “ป 2548 เปนปปลอดนักเรียนอานไมออกเขียนไมได” ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีวัตถุประสงคใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และสามารถ

เช่ือมโยงการจัดการเรียนรูใหนักเรียนอานได อานรูเรื่องและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดเล็งความสําคัญ

ของการจัดการเรียนรูจึงทําการศึกษาเอกสาร ตํารา ท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี หลักการ พัฒนาการทางสติปญญา และ

กระบวนการเรียนรูของผูเรียนท่ีอยูในชวงปฐมวัยท่ีมีอายุ 5-7 ป ซึ่งรวมถึงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 พบวา 

นักเรียนชวงปฐมวัยจะชอบเลนมือและเทาเปนจังหวะ และเลนสัมผัสถอยคํา ชอบออกเสียงตะโกนแขงกัน พรอมท้ัง

ออกทาทาง ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากชวงอายุ 6-10 ปหรือปฐมวัยจะมีการเช่ือมโยงประสานการทํางานระหวางสมองซีก

ซาย-ขวาและสวนตางๆ จะกอตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนประโยชนสําหรับกระบวนการเรียนรู ดวยเหตุน้ีการพัฒนาการ

การอานสําหรับเด็กเล็กจึงควรเริ่มตนดวยการอานลังบทคลองจอง  และเพลงกลอมเด็กท่ีมีจังหวะจะโคน (พรพิไล 

เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุกร 2550) เชนเดียวกับ สุวัฒน วิวัฒนานนท (2550, น. 33)มีแนวคิดวาการอานเปนทักษะ

ท่ีตองฝกใหมาก เด็กท่ีมีทักษะในการอานไว มีสมาธิ มีอารมณและจินตนาการ ทําใหเกิดความคิดการเรียนรูจริงโดย

ผานประสบการณมีโอกาสไดเห็น ลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองยอมเกิดการเรียนรู  

 ดวยเหตผุลดังกลาวผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคญัของการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  จึงไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  สภาพปญหาและหาวิธีท่ีจะแกปญหาเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

และกดคาํของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1 โดยใชแผนการจดัการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะใหกับผูเรยีน  ทําให

ผูเรยีนมีทักษะและมีศักยภาพทางการอานเพ่ิมมากข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ท่ีเรียนโดยใชแผนการจดัการ

เรียนรูแบบเรยีนปนเลน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 หลังการใชแผนการจัดการเรยีนรูเรียนปนเลน นักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

มีทักษะการอานสะกดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

    การศึกษาครั้งน้ีมุงพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูสาระภาษาไทย โดยใชแนวคิดการเรยีนรูแบบเรียนปน

เลน ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน  ท 1.1  ใช

กระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอานซึ่ง

ในการศึกษาครั้งน้ีเนนเฉพาะการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 

 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน   

 การใชแผนการจัดการเรียนรู สาระภาษาไทย โดยแนวคดิการจดัการเรียนรูแบบเรียนปนเลน 

ตัวแปรตาม   

ทักษะการอานสะกดคําของนักเรียน 

ระยะเวลา 

 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2560 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 .ถึง 20 

ธันวาคม 2560   วันละ  1  ช่ัวโมง  รวม  18 ช่ัวโมง 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 ภาคเรยีนท่ี  2  ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน  มีจํานวนท้ังสิ้น 

45  คน    

การใชแผนการจัดการเรียนรู สาระ

ภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการ

เรียนรูแบบเรียนปนเลน 

ทักษะการอานสะกดคํา

ของนักเรียน 
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กลุมตัวอยาง  ไดแก    นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1/3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 40 ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน  

จํานวน  45 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)   

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการเลือกใชกิจกรรมการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

อานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2.ไดแนวทางในการนําแนวคิดการจัดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลนไปใชจัดการเรยีนรูในช้ันเรียนและกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจดั การเรียนรู แบบเรียน

ปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคาํ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 โรงเรยีน อนุบาลนครสวรรค เปน

การวิจัย เชิงทดลองแบบกลุมทดสอบกอนและหลัง โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจดัการ

เรียนรูสาระภาษาไทย โดย แนวคิดการจดั การเรียนรูแบบเรียนปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคาํ ของ

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 1 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําของนัก เรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 

1 โรงเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรยีนรูสาระภาษาไทยโดย แนวคดิการจดัการเรียนรูแบบเรียนปนเลน 

การวิจัย ดังกลาว มีข้ันตอนของการดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

 

3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

            การกําหนดระยะเวลาทําการวิจัย  ระยะเวลาท่ีทําการวิจยัท้ังหมด   20 วันโดยผูวิจัยกําหนดใหนักเรียน

อานสะกดคําในแบบตรวจสอบการอาน  ในแตละครั้งครูก็จะบันทึกหลังการอานสะกดคํา  ลงในตารางบันทึกเพ่ือ

ความกาวหนาของตัวนักเรยีน 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

               1.ประชากรเปนนักเรยีนตัวอยางท่ีศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ป

การศึกษา  2560  

                2.ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี1  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 45 คน  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

3.3ตัวแปรและเครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย  

3.  ตัวแปร ตัวแปร อิสระ คือ แผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทยโดยแนวคดิการจดั การเรียนรู 

แบบเรียนปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา   

                        ตัวแปรตาม คอื ทักษะการอานสะกดคํา   

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  

1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย โดย 

แนวคิดการเรียนรูแบบเรยีนปนเลน หนวยการเรยีนรูเรื่อง มาตราสะกด จํานวน 9 แผน ใชสอนแผนละ 2 ช่ัวโมงรวม

ท้ังหมด 18 ช่ัวโมง   
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2. เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินทักษะการอานช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 เปน

แบบทดสอบการอานสะกดคําพ้ืนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีมลีกัษณะเปนแบบ ประเมินทักษะการอานแบบ

รายบุคคล จํานวน 20 คํา  โดยคัดเลือกจากบัญชีคําพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

จากกระทรวงศึกษาธิการกําหนดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 

3. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือการทดลองพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู โดยยดึแนวคิดเรียนปนเลน วิเคราะหการจัดกาเรียนรูตามหลกัสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัด ช้ันป และสาระสําคญัของแตละแผนการจัดการเรยีนรู ในหนวยการเรยีนรู

เรื่อง “มาตราสะกด”  

 

แผน/เรื่อง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ันป สาระสําคญั 
แผนท่ี 1 มาตรา 
ก กา 
 
 
แผนท่ี 2 มาตรา 
กก 
 
 
แผนท่ี 3 มาตรา 
กง   
 
 
แผนท่ี ๔ มาตรา 
กด 
 
 
แผนท่ี ๕ มาตรา 
กบ 
 
 
แผนท่ี ๖ มาตรา 
กม 
 
 
แผนท่ี ๗ มาตรา 
กน 
 
 
แผนท่ี ๘ มาตรา 
เกย 

ท 1.1 ป.1/1. อานออกเสียงคํา คําคลองจอง  และ
ขอความสั้นๆ  
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท 1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง และ
ขอความสั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคํา และบอกความหมายของ
คํา  
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท1.1 ป 1/1. อานออกเสียงคําคลองจอง และขอความ
สั้นๆ 
ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

-องคประกอบของของคํา
ไดแกพยัญชนะตน สระและ
ตัวสะกด   -คําในมาตรา ก 
กา   เปนคําท่ีไมมตีัว สะกด 
-คําในมาตรา กก คือคําท่ีที ก 
เปนตัวสะกด 
 
 
-  คําในมาตรา กง คือ   
ท่ีมี ง เปนตัวสะกด  
 
 
-  คําในมาตรา กด คือ   
ท่ีมี ด  เปนตัวสะกด 
 
 
-  คําในมาตรา กด คือ   
ท่ีมี บ  เปนตัวสะกด 
 
 
-  คําในมาตรา กด คือ   
ท่ีมี ม  เปนตัวสะกด 
 
 
-  คําในมาตรา กด คือ   
ท่ีมี น  เปนตัวสะกด 
 
 
-  คําในมาตรา กด คือ   
ท่ีมี ย เปนตัวสะกด 
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แผนท่ี ๙ มาตรา 
เกอว 

 
 
-  คําในมาตรา กด คือ   
ท่ีมี ว  เปนตัวสะกด 

 

4)นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาปรึกษาและครูพ่ีเลีย้งตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม  

และความสอดคลองของเน้ือหา เพ่ือนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําโดยพิจารณาหาคาดัชนีความ สอดคลองระหวาง

มาตราฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแผนการจัดการเรยีนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรยีนรู แบบเรยีนปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

สะกดคาํ  ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 หนวยการเรียนรู มาตรา สะกด (บุญชม ศรสีะอาด, 2545, น. 64) มีเกณฑการ

ประเมิน  ดังน้ี 

+1 หมายถึงแนใจวาเน้ือหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัว    ช้ีวัด  

0  หมายถึงไมแนใจวาเน้ือหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

1 หมายถึงแนใจวาเน้ือหาหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด

โดยกําหนดดัชนีความสอดคลองมาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัด  

เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนรู (IOC) ท่ีมีคา   0.50 ถือวามคีวามเหมาะสมและสอดคลองระหวาง

องคประกอบ    ของแผนการจดัการเรียนรูอยูในเกณฑท่ี  ยอมรบัได ซึ่งแผนการจดัการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีคาดัชนี

ความสอดคลองระหวาง  0.60 ถึง 1.00 มีคาเฉลี่ย (  ) ในภาพรวมของแผนเทากับ 0.8๖  

5)นําแผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 

1 หนวยการเรียนรู “มาตราสะกด” ไปใชพัฒนานักเรียนกลุมตัวอยาง  

ดังกลาวขางตนสรุปไดดัง ภาพท่ี ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางเครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบประเมินทักษะการอาน ผูวิจัย ไดดําเนินการสรางแบบ

ประเมินทักษะการอาน ดังน้ี  

ศึกษาวิเคราะหสาระและมาตรฐาน การเรียนรูหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย และแนวคดิการจัดการเรียนรู เรียนปนเลน 

ศึกษาหลักการ คูมือครู เอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาแผนการจดัการเรยีนรู และการสะกดคํา 

สรางแผน การจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการจดัการเรียนรูเรียนปนเลนหนวยการเรียนรูเรื่องมาตราตัวสะกด

จํานวน 9 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 

นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาและครพ่ีูเลี้ยงตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม ความสอดคลองของเน้ือหา 

ปรับปรุงแกไขแผนการจดัการเรียนรูตามคาํแนะนํา 

นําแผนการจดัการเรียนรูท่ีแกไขแลวไปจดัการเรียนการสอนใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
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1. วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ 
การเรยีนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ันป  

2. คัดเลือกคําจากบัญชีคํา พ้ืนฐานในระดับ ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 ท่ีกําหนด โดย  
กระทรวงศึกษาธิการตามหลัก สตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใหสอดคลองกับหนวย การเรียนรู 
สาระ มาตรฐานการเรียนรู และจดุประสงคการเรียนรู แบงเน้ือหาการสรางแบบประเมิน ทักษะการอานเปน 2 ตอน 
ดัง น้ี  ตอนท่ี 1  แบบประเมินประจําหนวยการเรยีนรู เพ่ือประเมินทักษะการอาน       ของ 
แตละหนวยๆ ละ 10 คํา    ตอนท่ี 2  แบบประเมินทักษะการอาน เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนท่ี 
มี ลักษณะเปนแบบประเมินการอานแบบรายบุคคล  จํานวนท้ังหมด 20 คํา 
 เกณฑการใหคะแนน คําละ 1 คะแนน   

อานถูก เทากับ 1 คะแนน  อานผดิ เทากับ 0   คะแนน  
           3) นําแบบประเมินทักษะการอานเสนออาจารยท่ีปรึกษา และครูพ่ีเลี้ยงตรวจสอบ 

ความถูกตอง ความเหมาะสม ความสอดคลองกับเน้ือหาและมาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัดเพ่ือนํา                   มา
ปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด กับขอคําถาม        
( Index of Item Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 64) มีเกณฑการประเมิน ดังน้ี  
 +1 หมายถึง แนใจวาคําศัพทสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู/ตัวช้ีวัด 

  0 หมายถึง ไมแนใจวาแนใจวาคาํศัพทสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด  

-1 หมายถึง แนใจวาคําศัพทไมสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนรู/ตวัช้ีวัด  

โดยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต  0.50 ข้ึนไปแสดงวามีความเหมาะสม   และสอดคลองของขอคําถามใน

เกณฑท่ียอมรับได โดยแบบประเมนิทักษะการอานท่ีสรางข้ึนมคีา ดชันีความสอดคลองเทากับ 1.00 ทุกขอ  

4)   นําแบบประเมินทักษะการอานสะกดคาํ ไปใชเก็บรวบรวมคะแนนของนักเรียน 

กลุมตัวอยาง  

วิธีการดําเนินการวิจัยและเกบ็รวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอน โดยนําแผนการสอนท่ีไดรับการตรวจสอบ      

และปรับปรุงแกไขแลว ไปใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2560  

๑) ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบประเมินทักษะการอานกอนเรียนท่ีมีลักษณะเปนแบบประเมินทักษะ
การอานแบบรายบุคคล จํานวน 20 คํากอนการจัดการเรียนรูตามแผนการจดัการ เรียนรู 

สาระภาษาไทยโดยแนวคิดการเรยีนรูแบบเรยีนปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา   
2) ดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางดวยแผนการจัดการเรยีนรู หนวย “มาตรา 

สะกด” จํานวน 9 แผน โดยใหนักเรียนเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามข้ันตอนการจัดการเรยีนรู 
แบบเรียนปนเลน  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

1) หลังจากสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูครบ 9 แผนแลว นํานักเรยีนกลุมตัวอยาง 
มาทําแบบประเมินทักษะการอานหลังเรียนท่ีมีลักษณะเปนแบบประเมินทักษะการอานแบบรายบุคคล  
จํานวน 20 คํา  เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปวิเคราะหขอมลูทางสถิติ  

2) เมื่อสิ้นสุดการทดลองจึงทํา การรวบรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินทักษะการ 
อานกอนและหลัง เรียน เพ่ือหาคาเฉลี่ยไปวิเคราะหขอ มลูทางสถิตแิละตรวจสอบสมมติฐาน 
        การวิเคราะหขอมลูและสถิติท่ีใชในการวิจัยผูวิจัยนําขอมลู ท่ีได มาดําเนินการวิเคราะห 
ทางสถิตเพ่ือทดสอบสมมติฐานและเพ่ือสรุปผลการทดลองดังน้ี 
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การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  
 1) ศึกษาความสอดคลองของแผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการ 
จัด การเรียนรูแบบเรยีนปนเลน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC)  

2) ศึกษาทักษะการอานสะกดคา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 ท่ีไดรับการสอน 
ดวยแผนการจัดการเรยีนรูสาระภาษาไทยโดยแนวคิดการจัด การเรียนรูแบบเรียนปนเลน ซึ่งวัดจาก คะแนนการ
ประเมินทักษะการอาน ใชคาเฉลีย่ ( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.  

3) เปรียบเทียบผลการประเมนิทักษะการอานสะกดคํากอนและหลังการใชแผนการจัดการเรยีนรูสาระ
ภาษาไทยโดยแนวคดิการเรียนรูแบบเรียนปนเลน โดยการทดสอบคา t-test กรณี กลุมตัวอยางสองกลุมมี
ความสัมพันธกัน (Dependent Samples t-test)  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะการ
อานสะกดคํานักเรียนช้ันประถมศกึษาป ท่ี 1 โรงเรยีนอนุบาลนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  โดยแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบเรยีนปนเลนโดยการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมทดสอบกอนและหลังเพ่ือตอบวัตถุประสงค      และ
ขอคําถามของการวิจัยโดยใชเครื่องมือท่ีสรางข้ึน ไดแก แผนการจัด การเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการ
จัดการเรียนรูแบบเรยีนปนเลน นํามาใชสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๕ คน   ตามข้ันตอนและนํา
แบบทดสอบการอานสะกดคํา พ้ืนฐาน กอนเรียนและหลัง เรยีน มาเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจยั 
ขอเสนอผลการวิ เคราะหขอมลู ดงัน้ี 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบ t-test และระดับ นัยสําคัญทางสถิติ ในการเปรียบเทียบ
คะแนนการอานสะกดคาํ พ้ืนฐาน กอนเรียนและหลังเรียนของ นักเรยีนกลุมตัวอยาง ท่ีไดรับการสอนโดยการใช   

แผนการจดั การเรียนรูโดยแนวคดิการจัดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลน       

จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ในการทดสอบการอานสะกดคําพ้ืนฐานของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง ท่ีไดรับการสอนโดยการใชแผนการจัดการเรียนรูโดยแนวคดิการ จดัการเรียนรูเรียนปนเลนน้ัน 
มีคะแนนเฉลี่ยกอนการจดัการเรียนรู เทากับ  3.13 คะแนนหลัง การจัดการเรยีนรู เฉลี่ยเทากับ  15.63 โดยมี
คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรู มีคาเทากับ 11.7๘ มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ผลตาง (S.D.) เทากับ 4.37 ดังน้ัน เมื่อเปรียบเทียบ ระหวางคะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีวาทักษะการอาน
สะกดคาํของนัก เรียนช้ันประถมศกึษาป ท่ี ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค  หลังการใชแผนการจดัการเรียนรูสาระ 
ภาษาไทย โดยแนวคิดการจดัการเรียนรูแบบเรียนปนเลนสูงกวากอนการใชแผนการจดัการเรียนรู    ท่ีระดับ
นัยสําคญั ทางสถิติ .05 

กลุมตัวอยาง  S.D. d sd t 

กอนเรียน 

 

หลังเรียน 

3.13 

 

15.63  

4.06๗ 

 

4.923 

 

11.7๘ 

 

4.37 

 

14.754* 
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การอภิปรายผล 

จากการเปรียบเทียบผลการใชแผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทยโดยแนวคิดการจัดการเรียนรู
แบบเรียนปนเลน ระหวางกอนและหลังการใช แผนการจัดการเรียนรู พบวา  

1. นักเรียนกลุม ตัวอยางช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค  มีผลการประเมินทักษะการ
อานสะกดคําพ้ืนฐานหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู การเรียนมีคะแนนเฉลี่ย   ( ̅x)   เทากับ 
3.13 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.06 และมีคะแนน  หลัง เรียนเฉลี่ย ( ̅x) เทากับ 15.63 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.65 เมื่อเปรียบเทียบระหวาง คะแนนสอบท้ังสองครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ สําลี รักสุทธี 
(2544) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู คือ แผนการหรือโครงการ ท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึงเปนการระดมสรรพวิธีท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามและณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง (2545) กลาววา แผนการจัดการเรียนรู (Lesson Plan) หมายถึง การเตรียมการจัดการ
เรียนรูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรูใน
รายวิชาใดวิชาหน่ึง ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมาย อีกท้ังสอดคลองกับสิทธิพร เพียงแกว (  2545, น. 10) ให
ความหมายของการอานวา เปนกระบวนการทาง สมองในการแปลสัญลักษณถอดความหมายจากสัญลักษณน้ัน แลว
กอใหเกิดความรูความเขาใจความคิดอยางมีเหตุผล การอาน จึงเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน 
เพ่ือใหทราบ ความคิดของผูเขียน ซึ่งตองอาศัยทักษะการอาน พบวาหลังการทดลองการสอนโดยการใชแผนการ
แผนการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนนักเรียนกลุมตัวอยางมีคะแนนประเมินทักษะหลังการจัดการ เรียนรูสูงกวา
กอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัย สําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

สรุปไดวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรคหลังการใชแผนการจัดการเรียนรู
เรียนปนเลน มีทักษะการอานสะกดท่ีดีข้ึนหลังการทดลองท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.๕ เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ในขางตน อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู
แบบเรียนปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 
มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

๑.องคประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู    ควรประกอบดวย หัวขอแผนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวังสาระการเรียนรู จุดประสงค การเรียนรู กระบวนการจัด การเรียนรู สื่อหรือแหลงการเรียนรู การวัดและ
การประเมินผล และบันทึก หลังสอน และแผนการจัดการเรียนรูท่ีดีจะตองเปนแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
หลักสูตร     เปนแนวทางใหผูสอนอยางชัดเจน มีองคประกอบท่ีครบถวนเขาใจ ใจงาย และนําไปใชสอนไดจริง 
นักเรียนเกิดทักษะจริงและสามารถนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได  

2 ผลการประเมินทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากใชแผน 
การจัดการเรียนรูสาระภาษาไทย โดยแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเรียนปนเลน เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การอานสะกดคํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1 ครั้งน้ี สามารถพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 
ของนักเรียนกลุมตัวอยางใหเพ่ิมข้ึน ดังปรากฏผลการเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการใช 
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยาง มีผลการประเมินทักษะการอานสะกดคําพ้ืนฐานหลังการจัดการ
เรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังน้ัน การจัดการเรียนรูโดยแนวคิดการจดัการเรียนรูแบบเรยีนปนเลน  เปนการจดัการเรียนรูท่ีสามารถ
นําไปพัฒนา กับการเรียนใหมีศักยภาพ สอดคลองกับพัฒนาการทางสมองของผูเรียน ประถมศึกษา เพราะขณะท่ี
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรูตามข้ันตอน      ท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรยีนรูน้ันเปนประสบการณตรงตาม
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วิธีการเรียนรูของสมอง รวมถึงการนําบทรอยกรอง คําคลองจองมาสรางประสบการณทางภาษาใหนักเรียนเกิด
ความรูสึกวาภาษาเปนเรื่องงายและสนุก นักเรยีนจะคอย ๆ มีพัฒนาการทางภาษาไปไดในท่ีสดุ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําวิจยัไปใช 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบรรยากาศแหงความใกลชิดเพ่ือใหนักเรียนเกิดความมั่นใจซึ่งสงผล

โดยตรงกับอารมณและความรูสึกของผูเรียน  

2.ควรจัดโตะเรียนใหเหมาะสม สามารถทํากิจกรรมไดงายและสะดวกตอการทํากิจกรรม 

3.แผนภูมิกลอน บทรอยกรอง สือ่ แบบฝก ท่ีใชตัวอักษรท่ีมีสีแตกตางกัน จะชวยกระตุน ใหนักเรยีนเกิด
การเรยีนรูไดดีข้ึน 

ขอเสนอแนะการทําวิจยัครั้งตอไป  
1.ควรนําแนวคิดการจัดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลน ไปใชในการพัฒนาแผนการ จดัการเรียนรูลักษณะ

เดียวกันน้ี กับเน้ือหา หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร เปนตน เพ่ือท่ีจะไดทราบวา
การจัดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลนน้ัน เหมาะสมกับเน้ือหา สาระการเรยีนรูใดมากท่ีสุด  

2.ควรนําแนวคิดการจัดการเรยีนรูแบบเรียนปนเลน ไปใชทดลองจดักิจกรรมการ เรียนรูใหกับกลุมตัวอยาง
อ่ืน หรือ ในระดับช้ันอ่ืนๆ   
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  
สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Development of spelling diphthong exercises of Prathom Suksa 4 in Anubantak School 

Primary Educational service Area Office 1 

อริสา แซยาง1  มานพ ศรีเทียม2 และ พรพรรณ วงษสงวน3 

Arisa Saeyang1  Manop Sritiem2 and Pornpun Wongsanguan3  
 

1นักศึกษา: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
2อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

3ครู: กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 

 
บทคัดยอ 

การ พัฒนาแบบฝกทักษะการเ ขียนสะกด คําควบกล้ํ า  ของนักเ รียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  4  
โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือพัฒนา
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลตาก ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก 
จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน ชุดแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําและแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
ควบกล้ํา จํานวน 30 ขอ  

ผลการวิจัยพบวา  (1) ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา ประสิทธิภาพดานกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารณา
จากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
ควบกล้ํา ท้ัง  8  แบบฝก ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ  83.09  และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการ
ประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียน ไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 85.58 ดังน้ันจึงสรุปไดวา
แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนด
ไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 (2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4  ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการ
เขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24 และเมื่อทําการทดสอบแลวดวย สถิติทดสอบ t-test dependent 
แลวพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาแบบทดสอบการเขียนสะกดคําควบกล้ํา 
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

 
 คําสําคัญ : แบบฝกทักษะ / การเขียนสะกดคํา / คําควบกล้ํา 
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Abstract 
 The purpose of this research were as follows: (1) to develop the practice of writing 
diphthongs for students of grade 4  in Anubantak School to be effective by standard criterion of 
80/80; (2) to compare the achievement of spelling after teaching. 
 The sample consisted of 40 students in grade 4/3 in the academic year 2017, Anubantak 
School selected by random classification (Cluster Random Sampling). The instruments used in 
this study were 8 learning plans, diphthong exercises and 30 diphthong writing tests. 
 The results of the research were as follows: (1) The efficiency of the diphthong exercises 
for the grade 4 found that the efficiency of the process assessed by the learning process based 
on the score between the instructional management and the learning plan using eight diphthong 
exercises was 83.09, the resultant efficiency was evaluated by using the post-test scores. The 
efficiency of the latter is 85.58, so it is concluded that the practice of writing spelling diphthong 
for grade 4  was higher than the standard 80/80. The performance criteria were 83.09 / 85.58; (2) 
The results of the comparison of the achievement of grade 4 between, before and after the use 
of diphthongs showed that the average score of the students after using the spelling exercise was 
25.67 higher than before using diphthong practice. The average score was 24 and when tested 
with t-test dependent statistics, the difference was statistically significant at the .01 level. Tests 
showed that spelling diphthongs can improve achievement in spelling diphthongs of  
grade 4. 
 
Keywords : exercises / spelling / diphthong 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือความเขาใจแลความสัมพันธท่ีดีตอ

กัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข ฉะน้ัน

บุคคลใดท่ีสามารถใชภาษาไทยไดดีก็ยอมดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ ผูท่ีจะใชภาษาไทยไดดีตองทําความเขาใจและศึกษาหลกัเกณฑทางภาษา และฝกฝนใหมีทักษะพ้ืนฐาน

ทางภาษา คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชใน

การติดตอสื่อสาร 

ทักษะทางภาษาไทยประกอบดวยการฟง การพูด การอานและการเขียน ท่ีผูเรียนตอง ฝกฝนเพ่ือใหใช

ภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการใชภาษาไทย จาก

ประสบการณในการสอนวิชาภาษาไทย พบวา นักเรียนมี ปญหาการเขียนสะกดคําผิด เมื่อครูใหนักเรียนอาน

บทเรียนหรือหนังสือนอกเวลาแลวกําหนดคําใหนักเรียนเขียนตามคําบอก จากคําท่ีครูกําหนดข้ึน นักเรียนไมสามารถ

เขียนคําไดถูกตอง มักเขียนเปนคําอานตัวสะกดตรงตัว ซึ่งจริง ๆ แลวนักเรียนควรเขียนคําเต็มไมใชคําอาน และจาก

การตรวจงานของนักเรียนพบวานักเรียนเขียนคําท่ีเปนคําควบกล้ําไมถูกตองทําใหความหมายของคําน้ัน ๆ 

เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหประโยคท่ีนักเรียนแตงผิดไปดวย การฝกใหนักเรียนไดเขียนสะกดคําบอย ๆ จะชวยให
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นักเรียนเขียนสะกดคําไดถูกตองมากข้ึน ถานักเรียนเขียนสะกดคําไมถูกตองจะสงผลตอการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ เชน การจดบันทึกงานไมถูกตอง การเขียนรายงานในรายวิชาตาง ๆ ไมถูกตอง ทําใหเกิด

ปญหาสําหรับครูผูสอนและตัวนักเรียนเอง   

จากปญหาดังกลาวการท่ีผูเรียนจะเกิดทักษะการเขียนสะกดคําอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองไดรบัการฝกฝน

และปรับปรุง แกไขความบกพรองตาง ๆ อยูเสมอ ครูภาษาไทยจําเปนตองปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอน 

และเลือกใชสื่อเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา ซึ่งมีผูสอนเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรูท่ี

นาสนใจวิธีหน่ึง คือ การสอนโดยใชแบบฝก (อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ , 2546) เพราะ การท่ีครูสรางและนําแบบฝก

ไปใชในการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงเหมาะสมของระดับวัย ความรู ความสามารถของผูเรียน โดยมีคําช้ีแจงสั้น ๆ 

ท่ีทําใหเขาใจงายข้ึน สามารถใชเวลาไดเหมาะสม สรางใหนาสนใจและทาทาย ทําใหการเขียนมีเอกภาพและความ

สมบูรณ คือ ไดสนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอยาง

เต็มท่ีเปนการคํานึงถึงพัฒนาการและ วุฒิภาวะของผูเรียน เนนการแกปญหาชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล 

เน่ืองจากผูเรียนมีความสามารถแตกตางกัน 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรางและพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําเพ่ือใชในการ

แกปญหาการเขียนสะกดคําควบกล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ใหมีทักษะและ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนอนุบาลตาก กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ํากอนและหลังการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลตาก แตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก 
จังหวัดตาก 
           กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
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เนื้อหา 

เน้ือหาในการทําวิจัยครั้งน้ีประมวลจากการตรวจแบบฝกหัดและสมุดการบานวิชาภาษาไทยของนักเรียน

พบคําท่ีเขียนผิดซึ่งมักเปนคําควบกล้ําและท่ีพบในการเรียนวิชาภาษาไทย ผูจัดทําจึงไดนําขอมูลมาเขียนเปน 

แผนการจัดการเรียนรู สรางแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําโดยใชโดยใชแบบฝกเขียนสะกดคําควบกล้ํา และแบบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

ตัวแปร 

           ตัวแปรตน ไดแก 

                 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยโดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ําสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

           ตัวแปรตาม ไดแก 

                   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนอนุบาลตาก 

จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนอนุบาลตาก เลือกโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Rendom Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรยีนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา โดยผูวิจัยศึกษาและดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 

1.แผนการจดัการการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการเขียนสะกดคํา

ควบกล้ําจํานวน 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

  1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรยีนรู 

  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่องแบบฝกการ

เขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาไทยโดยการใชแบบฝกการเขียนสะกด

คําควบกล้ําสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 
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  1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และกําหนดเน้ือหาเรื่อง 

คําควบกล้ํา 

  1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรยีนรูเรื่องการเขียนสะกดคําควบกล้ํา จํานวน 8 แผน  

ใชเวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง ดังน้ี 

1.4.1 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 1 การเขียนสะกดคําภาษาไทย 

1.4.2 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 2 คําควบกล้ํา 

1.4.3 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 3 คําควบกล้ําแท 

1.4.4 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 4 คําควบกล้ําไมแท 

1.4.5 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 5 การอานและเขียนสะกดคาํควบกล้ํา 

1.4.6 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 6 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนด 

1.4.7 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 7 การเขียนเรื่องจากภาพ 

1.4.8 แผนการจัดการเรียนรู ช่ัวโมงท่ี 8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

   1.5 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหครูพ่ีเลีย้งและฝายวิชาการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 

  1.6 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรับปรุง 

แกไขตามคาํแนะนํา 

  1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชทดสอบกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ

สรางและหาคุณภาพดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
            2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคําควบกล้ํา เปนขอสอบ 

ปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ โดยศึกษาจากเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัด ซึ่งขอคําถามสอดคลองกับผลการเรียนรูและครอบคลุมเน้ือหาในแบบฝกและแผนการจัดการเรียนรู 
ท่ีกําหนดไว 

2.3 นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 40 ขอ ไปใหผูเช่ียวชาญทางดานภาษาไทย 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

     1. นางพรพรรณ วงษสงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 
     2. นางสกุณา กันคุม ครโูรงเรยีนอนุบาลตาก 
     3. นายเนรมิต ใจโปรง ครโูรงเรียนอนุบาลตาก 

   2.4 นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรบัปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน  40 คน 

    2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีนักเรียนทํามาใหคะแนน ขอท่ีตอบถูให 1 

คะแนน ขอท่ีตอบผิดหรือไมไดตอบให0 คะแนน นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอํานาจ

จําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ จากน้ันคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 30 ขอ ท่ีมีคาความยากงายระหวาง 

0.22 – 0.73 และคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป 
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  2.6 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 30 ขอ เพ่ือหาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร  ริชารดสัน  ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.71 

3. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา เปนชุดแบบฝกท้ังหมด 8 ชุด ผูวิจัยดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ ดังน้ี 

3.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 (จากหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551) 
            3.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา 
           3.3 ศึกษาแผนการจัดการเรยีนรู เรื่อง การเขียนสะกดคําควบกล้ํา 
            3.4 กําหนดจุดประสงคชุดแบบฝกการเขียนสะกดคาํคําควบกล้าํ ท่ีสรางข้ึนสําหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 
            3.5 สรางแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา จํานวน 8 แบบฝก ประกอบดวย  

3.5.1 แบบฝกการเรื่องเขียนสะกดคําภาษาไทย  

3.5.2 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ํา  

3.5.3 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ําแท  

3.5.4 แบบฝกเรื่องคําควบกล้ําไมแท   

3.5.5 แบบฝกเรื่องการอานออกเสยีงคําควบกล้ํา  

3.5.6 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนด  

3.5.7 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพ 

3.5.8 แบบฝกเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

3.6 นําแบบฝกทักษะไปใหครูพ่ีเลีย้ง และฝายวิชาการ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

ปรับปรุง แกไขตามคําแนะนํา 

3.7 นําแบบฝกทักษะไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ปรบัปรุง แกไข 

ตามคําแนะนํา 

3.8 นําแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญทางดานภาษาไทย จํานวน 3 ทาน  

ตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซึ่งผูเช่ียวชาญประกอบดวย 

1. นางพรพรรณ วงษสงวน ครูโรงเรียนอนุบาลตาก 

2. นางสกุณา กันคุม ครโูรงเรียนอนุบาลตาก 

3. นายเนรมิต ใจโปรง ครโูรงเรยีนอนุบาลตาก 

 

จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ (IOC) ท้ัง 3 ทาน พบวามีความ 

คิดเห็นสอดคลอง มีคาอยูระหวาง  0.67 – 1.00 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (กอนเรียน) จํานวน 30 ขอ 

2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ช่ัวโมง โดยมีเน้ือหาดังน้ี 
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2.1 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 1 การเขียนสะกดคําภาษาไทย 

2.2 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 2 คําควบกล้ํา 

2.3 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 3 คําควบกล้ําแท 

2.4 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 4 คําควบกล้ําไมแท 

2.5 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 5 การอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

2.6 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 6 การเขียนเรื่องจากคําท่ีกําหนด 

2.7 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 7 การเขียนเรื่องจากภาพ 

2.8 แผนการจัดการเรยีนรู ช่ัวโมงท่ี 8 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

3. นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (หลังเรียน) จํานวน 30 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การพัฒนาแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ําหลังการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 การพัฒนาแบบฝกพัฒนาการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียน

อนุบาลตาก ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4   ระหวางจัดกระบวนการเรียนของแบบฝกท้ัง 8 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) การ

ทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 40 คน 

แบบฝกชุดท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม รอยละ 
1 10 341 85.25 
2 10 325 81.25 
3 10 336 84.00 
4 10 330 82.50 
5 10 332 83.00 
6 10 331 82.80 

แบบฝกชุดท่ี คะแนนเตม็ คะแนนรวม รอยละ 
7 10 337 84.25 
8 10 327 81.75 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน  (E1) 83.09 
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จากตารางท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  สําหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   ระหวางจัดกระบวนการเรียนของแบบฝกท้ัง 8 ชุด ตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1)  

มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) เทากับ 83.09  แสดงวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา 

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวแรกท่ีกําหนดไวและเมื่อพิจารณาในแตละแบบฝกพบวา แบบฝก 

ชุดท่ี 1  มีคะแนนสูงสุดคิดเปนรอยละ  85.25   รองลงมาคือแบบฝกชุดท่ี  7  มีคะแนนคิดเปนรอยละ   84.25 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ของผลลัพธจาก

การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําควบกล้ํา หลังการใชแบบฝกตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) 

การทดลองหาประสิทธิภาพ นักเรียนจํานวน 40 คน 

จํานวนนักเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ 
ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ (E2) 
40 1,027 25.67 85.58 

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกการเ ขียนสะกดคําควบกล้ํา  ท่ีผู วิจัยสราง ข้ึน 

มีคะแนนของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคําควบกล้ํา หลังการใชแบบฝก 

การเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 85.58 แสดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบ

กล้ํา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 

เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบ

กล้ํ า  สําหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี  4 พบวาประสิท ธิภาพของกระบวนการซึ่ งประเมิน 

จากกระบวนการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนระหวางการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  ท้ัง 8 ชุด ไดประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ 83.09 และประสิทธิภาพ

ของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการประเมินผลหลังเรียนเทากับ 85.58 

ดังน้ันจึงสรุปไดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 หลังจากน้ันผูวิจัยได นํา

แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ไปทดลองใชจริงกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน  40 คน ซึ่งผลการ

ทดลองปรากฏดังน้ี 

ตอนท่ี 2 การพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบกล้ําหลังการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก 

ผูวิจัยไดนําเสนอ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําควบกล้ําระหวางกอนและหลังการใช

แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ดังน้ี 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ระหวางกอนและหลังการ

ใชแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา 
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คะแนน 
จํานวน 
(คน) 

x̄  SD �𝑫 �𝐃𝟐 t 

กอนเรียน 40 24.00 1.11 
67 179 8.09 

หลังเรียน 40 25.67 0.99 
(df 40 - 1 ท่ีระดับ 0.01 = 2.42) 

 จากตารางท่ี 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.00 และเมื่อ

ทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4 หลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา

และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 น่ันแสดงวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  

สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 
อนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 2 ประเด็น 
ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4  พบวา ประสิทธิภาพของกระบวนการซึ่งประเมินจากกระบวนการเรียนโดยพิจารจากคะแนนระหวางการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา ท้ัง  8  แบบฝก ได
ประสิทธิภาพตัวแรกเทากับ  83.09  และประสิทธิภาพของผลลัพธซึ่งเปนการประเมินผลโดยนําคะแนนจากการ
ประเมินผลหลังเรียน ไดประสิทธิภาพตัวหลังเทากับ 85.58 ดังน้ันจึงสรุปไดวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมิน
ประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝก
การเขียนสะกดคําควบกล้ํา  พบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.67 สูงกวากอนใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.00 และเมื่อ
ทําการทดสอบแลวดวย สถิติทดสอบ t-test dependent แลวพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 น่ันแสดงวาแบบทดสอบการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเขียนสะกดคําควบ
กล้ําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

อภิปรายผล 

 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 
อนุบาลตาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลออกเปน  
2 ประเด็นดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา   

จากผลการทดลองพบวาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว โดยไดเกณฑประเมินประสิทธิภาพเทากับ 83.09/85.58 ท้ังน้ีเน่ืองจาก
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แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําควบกล้ําท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานการสรางอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบ
แกไขจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปใช ซึ่งในแบบฝกแตละชุดมีองคประกอบ ดังน้ี คําช้ีแจงในการใช ใบความรูและ
แบบฝกหัด ในการพัฒนาแบบฝกไดพัฒนาข้ึนตามข้ันตอนอยางมีระบบและมีวิธีท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (สมพงษ ศรีพยาต , 
2553) ชุดแบบฝกมีประสิทธิภาพเทากับ 86.89/86.75  

2. ผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 4 

จากการทดลองพบวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานการเขียนสะกดคํา
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีผลสัมฤทธ์ิกอน
เรียนเทากับ 24.00 และหลังเรียนเทากับ 25.67 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคําไมตรงมาตราตัวสะกด โดยใชแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (สุมาลี เอกภาพไพบูลย 
, 2554) พบวา  ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ปจจัยดังตอไปน้ี คือ 

2.1 แบบฝกการเขียนสะกดคาํควบกล้ํา   

แบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  พัฒนาข้ึนโดยการเรียงลําดับจากงายไปยาก โดยอาศัยหลักในการจัด
กิจกรรมหรือจัดแบบฝกใหสนุก ใชภาษาเหมาะสมกับวัยและระดับของผูเรียน มีคําสั่ง คําช้ีแจงสั้น ชัดเจนเขาใจงาย 
มีตัวอยางประกอบ มีการจัดกิจกรรมการฝกท่ีเราความสนใจ อีกท้ังยังสามารถทบทวนฝกฝนเพ่ือหาความรูตาง ๆ ท่ี
ไดเรียนไปแลวใหเกิดเปนความจําจนสามารถปฏิบัติไดดวยความชํานาญและใหผู เรียนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนสูงข้ึน 

 2.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา มีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาโดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนลําดับโดยเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีชัดเจน มีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 2.3 บทบาทหนาท่ีของครูตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้าํ  ครูมีบทบาทสําคัญตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยครูคอยช้ีแนะสงเสริมหรือกระตุนใหกิจกรรมดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เริ่มตนจากการ
พิจารณาสวนประกอบของแบบฝกและกิจกรรมการเรียนรูอยางรอบคอบ คัดเลือกกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิด
สรางสรรคใหกับนักเรียน ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ําบรรลุตาม
จุดมุงหมายสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกการเขียนสะกดคําควบกล้ํา  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให
สูงข้ึน ท้ังน้ี มาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ แบบฝก การจัดกิจกรรมการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน ดังน้ัน
หากครูผูสอนจะนําแบบฝกไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบของแบบฝก รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูและบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนในการนําแบบฝกไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก พบวาผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนแสดงวา
แบบฝกชวยพัฒนาการการเขียนสะกดคําได ดังน้ันผูสอนควรมีการเสริมสรางแบบฝกเพ่ือใชพัฒนาการเขียนสะกดคํา 
และการเขียนสะกดคําเรื่องอ่ืน ๆ เชน การเขียนสะกดคําท่ีมีอักษรนํา การเขียนสะกดคําท่ีมีตัวสะกดไมตรงตาม
มาตรา เปนตน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ควรมีการพัฒนาแบบฝกการเขียนสะกดคาํในเรื่องอ่ืน ๆ  และในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกท่ีหลากหลาย 
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ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานจบัใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม 

The Effects of STAD Learning Activities to Improve Thai Reading Comprehension Skill              
of Grade Five Students Wat Santitham School.  
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  1นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
  2อาจารยโปรมแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 และ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ STAD   
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 19 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  จํานวน 8 แผน  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความกอนและ
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD จํานวน 1 ชุด 3) แบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ STAD จํานวน 8 ชุด   

 การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 1) สูตร 𝐸1/𝐸2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือ STAD  2) คาเฉลี่ย (�̅�)  3) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.)  4) คาสถิติ t-test แบบไมอิสระจากกัน           
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ STAD  
 ผลการวิจัยปรากฏวา  

1. กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ ท่ีสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ เทากับ 80.33/82.98 ซึ่งแสดงวากิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได 

2. ความสามารถในการอานจับใจความหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม สูงกวา กอนการใชการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
คําสําคัญ: การเรียนแบบรวมมือ STAD / ความสามารถการอานจับใจความ 

 
Abstract 

 This research aimed to develop STAD learning activities to improve Thai reading comprehension 
skill for Active learning and compare the students’ Thai writing abilities before and after using the 
activities. The samples were 19 students of grade five, Wat Santitham School. The instruments used 
for this experiment were: eight lesson plans to reinforce Thai writing skills with active learning, pre-test and 

the post-test of Thai writing skills. The data analysis used in the study were  𝐸1/𝐸2  for students’ 
achievement, t-test (dependent) to compare students’ achievement before and after by using the activities 
to reinforce Thai writing skills.    
 The results of the study showed that: 
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  1. The efficiency of the activities to reinforce Thai writing skills with Active learning was     
80.33 / 82.98 This means that the efficiency of the activities was at a good level. 
  2. Students’ achievement after the experiment was significantly different from the 
experiment at .05 level. 
 
Keywords : STAD / Reading comprehension skill 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 ปจจุบันเปนยุคแหงสังคมการเรียนรูและใหความสําคัญกับการใชภาษาและการติดตอสื่อสารมากข้ึน ทุกคน
สามารถใชทักษะท้ัง 4 คือ อาน เขียน ฟง และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทักษะท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดและ     
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูคือ ทักษะการอาน ดังท่ีวัชรา เลาเรียนดี (2553 : 4) จิระนันท ไตรแสง (2551 : 2) 
และกระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 2) ไดกลาววาการอานเปนทักษะท่ีสําคัญในการแสวงหาความรูดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
ในยุคปจจุบัน เปนยุคแหงการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีกาวหนา เปนเสมือนกุญแจกระจางเรื่องราวตาง ๆ ซึ่งการอานท่ีมี
ความสําคัญและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรู คือ การอานจับใจความสําคัญ 
 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดให
ความสําคัญกับการอานจับใจความสําคัญ โดยระบุในคุณภาพผูเรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ไววา อานออกเสียง
บทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํานองเสนาะไดถูกตอง   อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา  
ประโยค  ขอความ  สํานวนโวหาร  จากเรื่องท่ีอาน   แยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริง    รวมท้ังจับใจความสําคัญของ
เรื่องท่ีอานและนําความรูความคิดจากเรื่องท่ีอานไปตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิตได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 
: 5)  และแมวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดให
ความสําคัญกับการอานจับใจความสําคัญดังกลาวขางตน แตนักเรียนยังมีปญหาดานการอานจับใจความสําคัญ ดังเห็นได
จากผลคะแนนการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2557 – ปการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดสันติธรรม ท่ีมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑเพียงรอยละ 70 ตามเกณฑท่ีโรงเรียนวัดสันติธรรมไดกําหนดไว   
ในปการศึกษา 2557 จํานวน 10 คน เปนรอยละ 40 และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 15 คนคิดเปน
รอยละ 60 ในปการศึกษา 2558 มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 41.38  และมี
นักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 58.62 และในปการศึกษา 2559 มีจํานวนนักเรียน    
ท่ีผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 36.84  และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวน 12 คน   
คิดเปนรอยละ 63.16 ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวนมากกวานักเรียนท่ีผานเกณฑ
รอยละ 70 และนอกจากน้ีจากการสัมภาษณครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สรุปไดวา นักเรียนมีปญหาดาน  
การอาน ไมชอบอาน ไมชอบแสวงหาความรูเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการอานจับใจความสําคัญซึ่งถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญ
ท่ีสุดและมีความจําเปนอยางยิ่งตอนักเรียน สอดคลองกับคํากลาวของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 8) วาผูเรียนไมเห็น
ความสําคัญ ไมสามารถสรุปประเด็นหรือจับใจความสําคัญของเรื่องได 
 จากปญหาการอานจับใจความสําคัญขางตน การจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถแกไขปญหาการอาน           
จับใจความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน คือ การเรียนแบบรวมมือ STAD เพราะการเรียนแบบรวมมือ STAD       
เปนการเรียนรูท่ีเนนการรวมมือการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมระหวางสมาชิกในกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกัน 
นักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนท่ีเกงจะชวยเหลือนักเรียนท่ีออน และนักเรียนท่ีออนจะเกิดความภูมิใจ        
ท่ีคะแนนของตัวเองไดมีสวนชวยใหคะแนนของกลุมมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนได นอกจากน้ีไดมีผูศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัด    
การเรียนรูโดยการเรียนแบบรวมมือ STAD หลายทานดังเชน กิริยา ปทอง (2552) กาญจนา ศรีพันธชาติ (2550) 
ประพันธ บุญพิมพ (2555) และรําใย เติมใจ (2553) ผลการวิจัยสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ STAD สามารถ
พัฒนาการอานจับใจความสําคัญของผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการอานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน เพราะเปนวิธี
ท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญไดเปนอยางดี นักเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
เปนการวางพ้ืนฐานสูการอานในระดับท่ีสูงข้ึน      
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ผูศึกษาคนควาในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน        
วัดสันติธรรม ตระหนักถึงความสําคัญและปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยเฉพาะ
การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ จึงจัดกิจกรรมกลุมแบบ STAD ซึ่งผูศึกษาคนความั่นใจวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูจะสามารถพัฒนาการอานจับใจความภาษาไทยของผูเรียนไดเปนอยางดี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
STAD   

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหาและเวลา 
  1.1 ขอบเขตดานเน้ือหา เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเน้ือหาการอานจับใจความ ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งกําหนดเน้ือหาเปน 4 หนวยดังน้ี  

หนวยท่ี 1 การอานจับใจจากนิทาน 
หนวยท่ี 2 การอานจับใจความจากบทความ  
หนวยท่ี 3 การอานจับใจความจากขาว  
หนวยท่ี 4 การอานจับใจความจากคําประพันธ  

  1.2 ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลา        
4 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง รวมเปนเวลา 8 ช่ัวโมง 
 2. ขอบเขตดานตัวแปร  

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน   ไดแก   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD 
ตัวแปรตาม            ไดแก   ความสามารถการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
  
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1.1 ประชากร คือ นักเรียนในชวงช้ันท่ี 2 ไดแก ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4, 5 และ 6 โรงเรียนวัดสันติธรรม 
จังหวัดนครสวรรค  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน  80 คน  
       1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 19 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (simple sampling) 
 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

    2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD  
 1) ศึกษาความรูเกี่ยวกับ 

กิจกรรมการเรียนรู 

แบบรวมมือ STAD 
ทักษะการอานจับใจความ 
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    เครื่องมือวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน

การอานจับใจความ ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD จํานวน 8 แผน และ แบบทดสอบวัดความสามารถกอน
และหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถในการอานจับใจความ ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD จํานวน 
30 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดทําเครื่องมือโดยสังเขป ดังตอน้ี 

        2.1) การสรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ             
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

           1) ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 คูมือครู แบบเรียนภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 ศึกษาแนวคิดกระบวนการเรียนรูแบบใฝรูจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ    
ซึ่งจากการศึกษาทําใหไดขอสรุปวา การจัดกิจกรรมดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เปนการจัดกิจกรรม    
การเรียน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมได ซึ่งจากการศึกษาทําใหทราบถึง
กระบวนการการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STAD โดยมี 5 ข้ันตอนท่ีสามารถนํามาจัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถใน      
การอานจับใจความได คือ  ข้ันนําเสนอเน้ือหา ข้ันปฏิบัติกิจกรรมกลุม ข้ันทดสอบยอย ข้ันคิดคะแนนความกาวหนา     
และข้ันชมเชย ยกยอง 

   2) วางแผนและออกแบบกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ 
ดวยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ STAD โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมแผนละ 60 นาที จํานวน 8 แผน 
ไดแก แผนการสอนท่ี 1 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากนิทาน, แผนการสอนท่ี 2 เรื่องการพัฒนาการอาน       
จับใจความจากนิทาน, แผนการสอนท่ี 3 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากบทความ, แผนการสอนท่ี 4            
เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากบทความ, แผนการสอนท่ี 5 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากขาว, 
แผนการสอนท่ี 6 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากขาว, แผนการสอนท่ี 7 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจาก
คําประพันธ และแผนการสอนท่ี 8 เรื่องการพัฒนาการอานจับใจความจากคําประพันธ  

  2.2) การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความกอนและหลัง 
ประกอบดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ จํานวน 3 ชุด ไดแก แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานจับใจความกอนเรียน จํานวน 30 ขอ, แบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการอานจับใจความหลังเรียนซึ่งไดจากการนําแบบทดสอบกอนเรียนมาสลับขอคําถาม   
และตัวเลือก จํานวน 30 ขอ, และแบบทดสอบหลังการใชกิจกรรมความสามารถในการอานจับใจความแตละแผน 
จํานวน 8 ชุด ชุดละ 10 ขอ โดยมีประสิทธิภาพผานการตรวจสอบของท่ีปรึกษางานวิจัย และผานผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ดาน
คือ ดานการวัดประเมิน ดานภาษาไทย และดานวิธีสอน โดยมีคา IOC เฉลี่ยเทากับ 0.75 รวมท้ังปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองจากการทดลองใชในการทดลองกลุมเล็ก (Small Group Try-out) ซึ่งเปนนักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 
โรงเรียนวัดสันติธรรม จํานวน 10 คน  

 
3. การเก็บรวมรวมขอมูล  

    การวิจัยเรื่อง ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน         
จับใจความของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความให
สูงข้ึนกวาเดิม ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการวิจัยไว 5 ข้ันตอนดังน้ี 
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ขั้นนําเสนอ
เนื้อหา  

• เปนการทบทวนพื้น
ฐานความรูเดิม 

ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม  

• นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน รวมกันเปนกลุมยอย นักเรียน
เกงจะอธิบายใหนักเรียนออนจนเขาใจ และชวยเหลือกัน
ในการทํากิจกรรม    

ขั้นทดสอบยอย  
• นักเรียนแตละคนจะทํา

แบบทดสอบดวยตนเอง 

ขั้นคิดคะแนน
ความกาวหนา  

• คิดคะแนนความกาวหนาแตละคนและกลุมยอย 
ตรวจขอสอบของนักเรียน โดยเอาคะแนนที่นักเรียนทําได
ในแบบทดสอบจะถือเปนคะแนนรายบุคคล และคะแนน
รายบุคคลมาแปลงเปนคะแนนกลุม 

ขั้นชมเชย      
ยกยอง 

• บุคคลหรือกลุมที่มีคะแนนยอดเยี่ยม นักเรียน
คนใดทําคะแนนไดดีกวาคร้ังกอน จะไดรับ    
คําชมเชยเปนรายบุคคล และกลุมใดทําคะแนน
ไดมากกวาคร้ังกอน  จะไดรับคําชมเชยทั้งกลุม 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 

                                                  
                                       ภาพที ่1 ขั้นนําเสนอเนื้อหา                           ภาพที ่2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุม  

                           
                            ภาพที ่3 ขั้นทดสอบยอย 

 
 
 
 

         ภาพที่ 4 ขั้นคิดคะแนนความกาวหนา  

ภาพที ่5 ขั้นยกยอง และชมเชย 



285 
 

 

 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความ ช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 จํานวน 1 ชุด 30 ขอ 30 

คะแนน โดยมีประสิทธิภาพผานการตรวจสอบของท่ีปรึกษางานวิจัย และผานผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ดานคือ ดานการวัด
ประเมิน ดานภาษาไทย และดานวิธีสอน โดยมีคา IOC เฉลี่ยเทากับ 0.75 คาความยากงายรายขอ (p) เทากับ 0.61     
คาอํานาจจําแนก (r) เทากับ 0.72 รวมท้ังปรับปรุงแกไขขอบกพรองจากการทดลองใชในการทดลองกลุมเล็ก (Small 
Group Try-out)  

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังน้ี  

1. สูตร 𝐸1/𝐸2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD   

2. คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย ( �̅� )  
3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.)   
4) คาสถิติ t-test แบบไมอิสระจากกัน  

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ผู วิจัยไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาศึกษาป ท่ี  5               

จากการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ (Cooperative Learning)   โดยใชเทคนิค  STAD (Student Team 

Achievement Division)  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห ขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD 

(Student Team Achievement Division) จากกิจกรรมทดสอบยอยท้ัง  8  คร้ัง   

ตารางท่ี  1  วิเคราะหขอมลูหาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team 

Achievement Division) จากกิจกรรมทดสอบยอยท้ัง  8  ครั้ง   

N คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (𝑬𝟏) คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝑬𝟐) 
คะแนนเต็ม คะแนนรวม รอยละ คะแนนเต็ม คะแนนรวม รอยละ 

19 80 1221 80.33 30 473 82.98 
 

จากตารางท่ี  1  พบวาวิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team 

Achievement Division) จากกิจกรรมทดสอบยอยท้ัง  8  ครั้ง  พัฒนาข้ึนมีอยางประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยรวม 

80.33/82.98 โดยมีคารอยละของคะแนนเฉลีย่จากการทํากิจกรรมระหวางเรียนหรือประสทิธิภาพของกระบวนการ(𝐸1) 

เทากับ 80.33 และคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนหรือประสิทธิภาพของผลลัพธ (𝐸2) 

เทากับ 82.98 จากผลการหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team 

Achievement Division) มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความหลังเรียนกับกอนเรียน    

โดยการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ STAD (Student Team Achievement Division)  

ตารางท่ี  2  แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความหลังเรียนกับกอนเรียน             

โดยการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือ STAD (Student Team Achievement Division) 
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การทดสอบ N 𝒙� S.D. df t 

กอนเรียน 19 13.63 2.11 18 20.66 
หลังเรียน 19 24.89 2.62 

 

จากตารางท่ี  2  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.63 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 2.11 คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 24.89 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.62 และคา t-test เทากับ 

20.66 สรุปไดวานักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 5 ท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD มีความสามารถใน

การอานจับใจความ มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานจับใจความ นักเรียน
สามารถอานจับใจความไดดีพัฒนาข้ึนมีอยางประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยรวม 80.33/82.98 จากผลการหาประสิทธิภาพ   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD (Student Team Achievement Division) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ  โดยใชเทคนิค  STAD  สูงกวา
กอนเรียนอยางชัดเจน จากการหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  13.63  และมี
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.11   และคะแนนทอดสอบหลังการเรียน แบบกลุมรวมมือ  โดยใชเทคนิค  STAD  มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  24.89  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  2.62  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  
เรื่องการอานจับใจความของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน  จากรูปแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค  STAD  ปรากฏวาสูง
กวาอยางชัดเจน 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีพบวา  ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ STAD เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน

จับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดสันติธรรม ไดพัฒนาความสามรถในการอานจับใจความสูง 

กวากอนเรียน อาจเน่ืองมาจากการสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ  STAD  เปนการจัดการเรียนรูโดยใชทักษะการทํางาน

เปนกลุม  สมาชิกในกลุมจะประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน  คือ  เกง  ปานกลาง  และออน           

ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมจะตองมีสวนรวมในการทํางานใหประสบความสําเร็จ  โดยนักเรียนแตละคนจะตองพยายามทํา

ความเขาใจเน้ือหาทุกประเด็น  นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนอยูในระดับเกงจะตองใหความชวยเหลือสมาชิก

ในกลุมท่ีมีความสามารถทางการเรียนออนกวาใหเขาใจดวยการช้ีแจง  อธิบาย  ยกตัวอยางประกอบ  เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูและสามารถคิดไดดวยตนเอง  และเปนกิจกรรมท่ีเนนการทํางานกลุม  เปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และการทํางานท่ีมีเปาหมายรวมกันทําใหสมาชิกทุกคนในกลุมรูสึกวาตนเองมีสวน

สําคัญ        มีบทบาทเทาเทียมกัน  จึงมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือใหกลุมของตนประสบความสําเร็จตามท่ี

มุงหวังไว  ทําใหสมาชิกในกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน   

 นอกจากน้ีการสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD  มีวิธีการเสริมแรงโดยการคํานวณคะแนนของนักเรียนท่ีมี

ผลการเรียนดีข้ึน  คือ  เมื่อจบเน้ือหาในแตละเรื่องจะตองทําแบบทดสอบยอย คะแนนของนักเรียนก็จะถูกนํามาคิดเปน

คะแนนเฉลี่ยของกลุม  วิธีน้ีทําใหนักเรียนในกลุมชวยกันอธิบายเน้ือหาใหสมาชิกในกลุมเขาใจใหไดมากท่ีสุด             

และนักเรียนในทุกระดับความสามารถในการเรียนพยายามท่ีจะทําคะแนนใหไดสูงสุด  เพ่ือใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมอยู

ในเกณฑดี  เปนวิธีการกระตุนใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางเต็มศักยภาพของตนเอง  เพราะตางก็หวังในความสําเร็จ

ของกลุม ดวยเหตุน้ีนักเรียนทุกคนในกลุมจึงจําเปนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือใหทุกคนในกลุมไดเขาใจเน้ือหาท่ี

เรียน  ทําใหไดมาซึ่งการเรียนรูของตนเองและกลุมสูงสุด  สอดคลองกับ  วัชรา  เลาเรียนดี (2545 : 1)  ไดกลาววา เมื่อ 
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นักเรียนไดทดสอบยอยเปนรายบุคคล  คะแนนท่ีไดจะถูกเปลี่ยนเปนคะแนนกลุม เปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจ

เรียน และชวยเหลือเพ่ือสมาชิกใหเรียนรูในสิ่งท่ีครูสอนอยางแจมแจง  ถานักเรียนตองการใหกลุมประสบความสําเร็จ

จะตองชวยเหลือกันและกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดีท่ีสุด 

 การสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD  นอกจากจะมีการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมยอย  และนําคะแนนของ

สมาชิกแตละคนในกลุมมาคํานวณเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมแลว  การเสริมแรงก็เปนอีกสวนหน่ึงท่ีกระตุนใหนักเรียนมี

ความกระตือรือรนท่ีจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  การจัดกิจกรรมการสอนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD     

ในแตละบทเรียนน้ัน นักเรียนแตละกลุมจะไดฝกฝนทักษะเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางถองแทดวยการทําใบงาน  การ

ตรวจคําตอบ  ทําใหนักเรียนเห็นถึงความกาวหนาของตนเองและกลุมอยางขัดเจนรวดเร็ว  นับวาเปนการเสริมแรง

ทางบวกท่ีทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดเสรมิแรงในลักษณะของการใหรางวัล  

การใหคําชมเชยการใหกําลังใจ  ซึ่งจะสงผลใหนักเรยีนท่ีไดรับคะแนนสูงมีความขยันเอาใจใสการเรียนมากข้ึน  เพ่ือรักษา

ระดับคะแนนของตน  สวนนักเรียนท่ีไดคะแนนต่ําก็จะตั้งใจเรียนและพยายามทําคะแนนใหสูงข้ึนกวาเดิม  

 จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีแบบกลุมรวมมือ STAD  มีคะแนน ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  และโดยรวมมีคะแนนพัฒนาการของกลุมอยางดีข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
1 ควรเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรมในแตละชุดมากข้ึน เพ่ือใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูท่ีเขาใจช้ันเจน   
2  ครูควรช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนหลักการวิธีการและวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู ดวยกลุมรวมมือแบบ  

STAD ใหนักเรียนเขาใจเพ่ือจะไดปฏิบัติใหถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
3  ครูผูสอนควรเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีจําเปนใหแกนักเรียนแลวใชวัสดุอุปกรณใบงาน ใบความรูใหมี

ความเหมาะสมและพอเพียงกับจํานวนนักเรียน   
 4  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและใหตอเน่ืองเพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัต ิ   
อยางเต็มท่ี 

5  ในกิจกรรมข้ันท่ี 2 การปฏิบัติกระบวนการกลุม ควรออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือชวยกระตุนการ
เรียนรูของนักเรียน นักเรียนจะไดมีความกระตือรือรนมากข้ึน และชวยใหเกิดการรวมมือท่ีดีข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1 ควรกําหนดขอบเขตท่ีจะสอนเพียงเรื่องเดียว เพ่ือจะสงผลใหการฝกทักษะมีประสิทธิภาพในการอานจับ
ใจความมากข้ึน   

2  กระบวนการเรียนรู STAD สามารถนํามาบรูณาการการสอนภาษาไทยในเรื่องอ่ืนๆ ได เชน การวิเคราะห
วรรณคดี  
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การพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เร่ือง การเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด  
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 

Development of Thai language skills training. Spelling words that do not match the spelling. 
For students of Prathomsuksa 5 

กมลรัตน   ยาจําปา 
Kamolrat  Yajampa 

 
บทคัดยอ 

 จุดมุงหมายของการวิจัยน้ีเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกด
คําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด  สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/802) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา
ท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 วิธีการดําเนินการกับกลุมตัวอยาง เพ่ือทดลองใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด ไดแกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมือง
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก จาํนวน 3 คน 
กลุมเปาหมาย  เพ่ือการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ ไดแกนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 2   (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมือง
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก จาํนวน 15 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก1) แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   2) แผนการจัดการเรียนรู  3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 วิเคราะหขอมูล โดย
หาคาเฉลีย่ (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 
การทดสอบคาที (T-test) 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพ82/84 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80ท่ีตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to 1) Develop and find effective Thai language 
skills for spelling spelling using cooperative learning for students grade 5 to be effective in 
accordance with criteria 80/80. 2) to compare the learning achievement of the students before 
and after the use of the Thai language exercise on writing-spelling misspelling for students of 
grade 5. The samples were students in grade 5, 2, School 2 (Wat Kaoh Sawan), Muang Phitsanulok 
Phitsanulok Province ,3 persons, target group, used the Thai language exercise on spelling words 
that do not match the spelling using cooperative learning and students in grade 5/1, School 2 
(Wat Kahan Sawan), Muang Phitsanulok Phitsanulok Province 15 persons.  
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 The instruments used in the study were 1) Thai language exercise 2) Learning 
Management Plan. And 3) Spelling test. Data analysis used were mean, standard deviation and T-
test.  
 The study indicated that: 
 1. Thai language exercise on spelling writing that does not match the was 82/84.
 2. Learning Achievement of Students After Using Thai Language exercises was higher 
than before learning at the statistical significance level of 0.01. 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ  ถือไดวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ
ยังชวยเสริมสรางใหคนในชาติมีบุคลิกภาพท่ีมีความเปนไทย  ภาษาไทยน้ันมีความสําคัญอยูหลายประการ  เชน เปน
เครื่องมือในการสื่อสาร  ถายทอดความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจและสื่อสารความตองการตางๆในชีวิตประจําวัน  
สามารถทํางาน  ประกอบอาชีพ  และดํารงชีวิตในสังคมรวมกันในแบบประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข  ภาษาไทย
เรายังใชในการหาความรู  ประสบการณ  ขอมูลตางๆจากแหลงขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือท่ีจะพัฒนาความรู  ความคิด  
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีกาวหนาในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 นอกจากน้ีภาษาไทยก็ยังเปนสิ่งท่ีแสดงถึงบรรพบุรุษของไทยเราในดานภูมิปญญา  ดานประเพณี  และ
คานิยมท่ีดีงามท่ีมีมักจะปรากฏใหเราเห็นในลักษณะของวรรณคดี  วรรณกรรม  เพลงพ้ืนบาน  เพลงกลอมเด็ก  บท
ละคร ฯลฯ  ซึ่งคนไทยเราควรจะอนุรักษและสืบสานใหอยูคูกับชาติไทยถายทอดใหคนรุนหลังของเราตอๆไป และท่ี
สําคัญคนไทยทุกคนควรใหความสําคัญกับภาษาไทย และฝกฝนใหมีทักษะทางภาษาไทย  เพ่ือท่ีจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางดีและถูกตอง  
 จากความสําคัญของภาษาไทยท่ีกลาวมา  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกําหนดให
ภาษาไทยอยูในกลุมทักษะเครื่องมือในการเรียนรู  ซึ่งมีจุดประสงคใหผูเรียน                   เรียนภาษาไทยเพ่ือเปน
เครื่องมือติดตัวในการใชชีวิตประจําวัน  ไดแก  การติดตอสื่อสาร  แสวงหาความรู  หาประสบการณ  และการ
ประกอบอาชีพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน  
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองฝกฝนทักษะดานตางๆ ใหมีความสัมพันธกัน  ท้ังทักษะการอานและการฟงท่ีเปนทักษะการ
รับเขามา  กับ  ทักษะการพูดและการเขียนท่ีเปนทักษะการถายทอดออกไป  ซึ่งในดานของการเขียนน้ันถือไดวาเปน
ทักษะท่ียากและซับซอน ท้ังยังเปนการถายทอดท่ีมีความสําคัญตอการสื่อสารไดเปนอยางดี อยางท่ี วรรณี  โสม
ประยูร (2537 อางถึงใน รัชการดา  เหลาแกว,2550) กลาววา “การเขียนเปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและ
ความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณหรือตัวอักษร  เพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได  และเปนเครื่องมือ
พัฒนาสติปญญาของบุคคล โดยถือวาเปนการแสดงภูมิปญญาและพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเขียน  และถือวา
เปนเครื่องมือสําคัญในการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไดอีกวิธีหน่ึง” นอกจากน้ีแลวการเขียนก็ยังเปนทักษะท่ี
สําคัญและมีความทนทานมากกวาทักษะอ่ืนๆ เพราะวาสามารถจารึกเปนลายลักษณอักษรเก็บไวไดยืนนาน  ไมลบ
เลือนหรือลืมเร็วเหมือนกับการพูด  ดังน้ันถือไดวาการเขียนน้ันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการติดตอสื่อสารกันไดเปน
อยางดี ท้ังในอดีตจนถึงปจจุบันและในปจจุบันก็จะตองสื่อสารไดจนถึงอนาคต 
 การเขียนสะกดคําท่ีถูกตองเปนสวนหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นวาใชภาษาไทยไดดีมีประสิทธิภาพ  คนไทยควร
ตระหนักถึงปญหาของการเขียนสะกดคําผิด  และชวยกันแกปญหาน้ีแบบจริงจัง โดยเฉพาะครูผูสอนซึ่งถือวาเปน
บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญโดยตรงท่ีจะชวยใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง  โดยการหาเทคนิคและวิธีการ
ใหมๆมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเสมอ  วิธีฝกทักษะทางภาษาไทยท่ีไดผลดีอีกวิธีหน่ึง คือ การฝกดวยแบบฝก
ทักษะ เพราะแบบฝกทักษะเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการสอน  ดังท่ี(รัชการดา  เหลาแกว,2550) กลาว
วา “แบบฝกทักษะจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา คลองแคลวในแตละทักษะ  สามารถใชภาษาสื่อความหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  มีความคิดและมีเหตุผล” แบบฝกทักษะยังเปนวิธีการเรียนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของการเรียนรู
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอันเปนวิชาท่ีจะตองอาศัยการเรียนรูโดยวิธีฝกเปนสําคัญ ดังทฤษฎีการเรียนรู
ของธอรนไดค (Throndike) (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.2546: 59-65) ไดกลาววา “การเรียนรูจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อ
ไดรับการฝกฝนและกระทําซ้ํา” นอกจากน้ีแลวแบบฝกทักษะยังชวยใหนักเรียนมีประสบการณและฝกทักษะไดอยาง
กวางขวางและอิสระ ดังน้ันอาจเปนไปไดวาในการจัดการเรียนการสอนโดยการท่ีใชแบบฝกทักษะจะทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม 
 ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยน้ันยังพบปญหาและยังไมสามารถแกปญหา ใหประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร คือปญหาดานการเขียน  โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา คํายากซึ่ง (รัชการดา  เหลาแกว,2550) 
ไดกลาวถึงลักษณะคํายากท่ีเปนปญหาของเด็กนักเรียนในการเขียน จะมีอยู 4 ประการคือ คําท่ีมีพยัญชนะตนควบ
กล้ํา  คําท่ีผันดวยวรรณยุกตเสียงตรีและเสียงจัตวา  คําท่ีสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด  คําท่ีเปนอักษรนํา  และ
จากประสบการณท่ีผูวิจัยเคยพบนักเรียนสวนใหญยังเขียนคําไมถูกตอง โดยเฉพาะการเขียนคําท่ีสะกดไมตรงตาม
มาตรา อาจจะมาจากตัวนักเรียนเองท่ียังขาดความรูและทักษะพ้ืนฐานทางภาษาน้ีไป  ในการเขียนตามเสียงตัวสะกด
โดยไมรูวาพยัญชนะตัวไหนบางท่ีใชแทนตัวสะกดในมาตราตัวสะกดตางๆ ไดบาง จึงทําใหนักเรียนเขียนคําไมถูกตอง  
ผิดความหมาย  อานแลวสื่อความไดไมเขาใจ  เปนสาเหตุใหเด็กเบ่ือ ไมอยากเรียน  และสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยต่ํา และเปนปญหาท่ีจะตองมีการแกไข 
 จากปญหาการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีไดกลาวมาน้ัน  ดังน้ันจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ข้ึน  เพ่ือชวยแกปญหาใน
การเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียน  และพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพและทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสูงข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
  - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 
 กลุมตัวอยาง เพ่ือการทดลองใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2โรงเรียนเทศบาล 2(วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลกจํานวน 3 คน 
 กลุมเปาหมาย  เพ่ือการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 
15 คน 
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 เนื้อหา / สาระการเรียนรู 
  เน้ือหาท่ีจะนํามาใชในแบบฝกทักษะ ไดแกคําท่ีสะกดไมตรงตามมาตราตัวสะกด จํานวน 60 คํา 
ในหนังสือสาระการเรียนรูพ้ืนฐานภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระ  
   แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด  
  ตัวแปรตาม  
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูการเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง    
 ประชากร 
  - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 

 กลุมตัวอยาง เพ่ือการทดลองใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2โรงเรียนเทศบาล 2(วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลกจํานวน 3 คน 
 กลุมเปาหมาย เพ่ือการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด คือ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 15 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    
 1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 
2. แผนการจัดการเรียนรู 
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค)อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกมีข้ันตอนการสราง
ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายกลุมสาระวิชาภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
  1.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู
ในหลักสูตรและเน้ือหา 
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  1.3 ดําเนินการสรางแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  

  1.4 นํารางแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน3 ดาน ไดแก  1) ดานนวัตกรรม   2) ดาน
เน้ือหา   3) ดานการวัดและการประเมินผล เพ่ือขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรอง 

 1.5 ดําเนินการสรางและปรับปรุงแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกดสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตามท่ีปรึกษาแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร เน้ือหา 
กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (IOC 
: Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา  คือ 

   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ    ใหคะแนน 0 
   เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 

การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณคาตามสูตร 

     IOC = ∑R      

     N    

∑R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 
N  =  จํานวนผูเช่ียวชาญ 

นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

1.6 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5โดยทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 3 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposivesampling) จากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน ในอัตราสวนเทาๆกัน หาคา E1 เทากับ 
75และคาE2 เทากับ83เพ่ือแกไขการปรับปรุงตอไป 

1.7 หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยทดลองใชกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดคูหาสวรรค ) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 3 คน โดยใช วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposivesampling) จากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน ในอัตราสวนเทาๆกัน หาคาE1 เทากับ 
75  และคา E2 เทากับ 83 เพ่ือแกไขการปรับปรุงชุดแบบฝกทักษะ(จนกระท่ังไดคา E1 และ E2 เกินเกณฑท่ี
กําหนด) 
  80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนทําไดจากแบบทดสอบ
ระหวางการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5   
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  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนทําไดจากแบบทดสอบหลัง
การใชแบบฝกทักษะภาษไทยเรื่องการเขียนสะกดคําภาษาไทยท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 

2. แผนการจัดการเรียนรู 

  แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 1แผน  จํานวน 2ช่ัวโมงประกอบดวย  

 แผนท่ี 1 เรื่อง การเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดในมาตราแมกด  
 จํานวน 2ช่ัวโมง  

โดยมีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายกลุมสาระวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 5                 
และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตรและ
เน้ือหา 
 2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
 3. สรางแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตาม
มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
 4. นําแผนการสอนท่ีสรางข้ึนเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3คน ดานการสอนวิชาภาษาไทย ดาน
เทคนิควิธีสอน และดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ในแผนการ
จัดการเรียนรู ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช 
และความสอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑ
การพิจารณา คือ 

   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ    ใหคะแนน 0 
   เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 

การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

คํานวณคาตามสูตร 

     IOC = ∑R      

     N    

 ∑R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 
N  =  จํานวนผูเช่ียวชาญ 

นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
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3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี 

  1. ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลตางๆ 
  2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซึ่งมีลักษณะเปน  

ปรนัย และ อัตนัย   
  3. นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเรียบรอยแลวใหผูเช่ียวชาญดานวัดผล ตรวจสอบดูความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช และความสอดคลองดวยดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา คือ 

   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ    ใหคะแนน 0 
   เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 

การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบทดสอบ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) คํานวณ

คาตามสูตร 

     IOC = ∑R      

     N    

 ∑R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 
N  =  จํานวนผูเช่ียวชาญ 

นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
       4. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดคูหา
สวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 คน 
       5. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) เกณฑความยากของขอสอบ กําหนดไวตั้งแต 
0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจาํแนก (r)เกณฑอํานาจจําแนกของขอสอบ กําหนดไว 0.20 ข้ึนไป ไดคาความยากงาย 
0.05 และคาอํานาจจําแนก0.96 
       6. นําแบบทดสอบท่ีมีคาความยากงาย และอํานาจจําแนกตามเกณฑ หาคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน เกณฑการหาความเช่ือมั่นของขอสอบกําหนดไว 0.80 ข้ึนไป 
ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 0.67 

วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล    
 1. ทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน (Pretest) เรื่องแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กับนักเรียนกลุมตัวอยาง
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค) อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 3 คนใชเวลาในการทดสอบ 20 นาที 
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 2. ดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด เมื่อ

เรียนดวยชุดแบบฝกทักษะเสร็จ ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกยอยหลังเรียน 

 3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือดู
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยใชรอยละ (Percentage) 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โดยใชรอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการสรางและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 1.1ผลการสรางนวัตกรรม 

 แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดเปนสื่อการเรียนการสอนท่ี
ประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีสรางข้ึน โดยรูปแบบของกิจกรรมน้ันมีหลากหลาย มีสีสันชวนใหผู เรียนมีความ
กระตือรือรนท่ีอยากจะทําแบบฝกทักษะ และตรงกับจุดประสงคท่ีจะฝกใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียน
มากยิ่งข้ึน และยังชวยในการฝกทักษะตางๆ ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง (รายละเอียดดังแนบในภาคผนวก) 

 1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 5 ตามเกณฑ 80/80 โดยนําไปทดสอบ 2 ครั้ง ซึ่งการ
ทดสอบครั้งแรกเปนการทดสอบประสิทธิภาพเบ้ืองตน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 3 คน และครั้งท่ี 
2 ทดสอบแบบกลุม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 15 คน ใชนักเรียนเกง กลาง และออน คละกัน  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของ แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการ
เขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

กลุม คนท่ี 
E1 E2 

แบบฝกท่ี1 แบบฝกท่ี2 รวม หลังเรียน 
10 10 20 10 

กลุมเปาหมาย 1 

1 8 7 15 8 
2 8 8 16 9 
3 7 7 14 8 
รวม 23 22 45 25 
คะแนนเฉลี่ย 0.75 0.83 
คิดเปนรอยละ 75 83 

กลุมเปาหมาย 2 

1 8 9 17 9 
2 9 8 17 8 
3 8 9 17 9 
4 7 8 15 8 
5 8 8 16 8 
6 8 7 15 8 
7 9 8 17 8 
8 8 9 17 9 
9 9 8 17 8 
10 8 8 16 8 
11 8 8 16 9 
12 9 8 17 8 
13 8 7 15 9 
14 8 8 16 9 
15 9 8 17 8 
รวม 124 121 245 126 
คะแนนเฉลี่ย 0.82 0.84 
คิดเปนรอยละ 82 84 

จากตาราง 4.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 
และ E2ของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 ครั้งท่ี 1ไดเทากับ 75/83 ไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ 
เปรียบเทียบ E1 และ E2ของแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ครั้งท่ี 2ไดเทากับ 82/84เปนไปตามเกณฑ 80/80 
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2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู/ทักษะ 

 ผลการวิเคราะหในตอนน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู การเขียนสะกดคํา
ภาษาไทยท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด กอนและหลังเรียน ดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไม
ตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แสดงดังตาราง 4.2 และ 4.3 

ตาราง 4.2แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

เลขท่ี 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
กอนเรียน (10) หลังเรียน  (10) 

 1      7     9     2 
 2      7     8     1 
 3      7     9     2 
 4      6     8     2 
 5      6     8     2 
 6      5     8     3 
 7      6     8     2 
 8      7     9     2 
 9      6     8     2 
 10      6     8     2 
 11      7     9     2 
 12      8     8     0 
 13      5     9     4 
 14      6     9     3 
 15      6     8     2 
 16      7     9     2 
 17      7     8     1 
 18      7     9     2 
 19      6     8     2 
 20      6     8     2 
 21      5     8     3 
 22      6     8     2 
 23      7     9     2 
 24      6     8     2 
 25      6     8     2 
 26      7     9     2 
 27      8     8     0 
 28      5     9     4 
 29      6     9     3 
 30      6     8     2 
รวม    210   270    62 
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คาเฉลี่ย     6.33           8.40  
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     0.80           0.50  
รอยละ      70  90  
 
 จากตาราง 4.2  พบวา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการ
เขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เทากับ  
8.40 คิดเปนรอยละ  90และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ  6.33คิดเปนรอยละ  70ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน   
แสดงดังภาพ 4.1 

 

 ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบ
ฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

ตาราง 4.3แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียนและหลังเรียน 
 วิชาภาษาไทย  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

การประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t df sig 

กอนเรียน 6.33 0.80 13.036* 29 .000 

หลังเรียน    8.40 0.50 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 จากตาราง  4.3พบวา  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถกอน
เรียนและหลังเรียนดวย  t – test  พบคา  t  = 13.036*ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01จึงอาจกลาวไดวา  
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนดวย (วิธีการท่ีใชในการแกปญหา) แตกตาง/สูงกวากอนเรียน  95 
% 
 จากตาราง 4.2 และตาราง 4.3 สามารถสรุปผลของการวิเคราะหไดวาการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย
เรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีใชตามแผนการจัดการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนสูงข้ึน 
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สรุปผลการวิจัย 
  1. แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีจุดมุงหมายในการฝกท่ีชัดเจนเปนตามลําดับความยากงาย มีคําช้ีแจงท่ีชัดเจน ถูกตองและมี
ความเหมาะสม และตองมีการฝกฝนบอยๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกดไดถูกตอง 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด ระหวางการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการฝกทักษะโดยการใชแบบฝกทักษะ
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด มีความแตกตางกันสูงข้ึน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01แสดงวาหลังจากการท่ีนักเรียนไดรบัการฝกทักษะการใชแบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรง
ตามมาตราตัวสะกด โดยการเรียนรูแบบรวมมือ มีผลการเรียนดีข้ึนและถูกตองมากข้ึน 

อภิปรายผล 
 1.แบบฝกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5มีจุดมุงหมายในการฝกท่ีชัดเจนเปนตามลําดับความยากงาย มีคําช้ีแจงท่ีชัดเจน ถูกตองและมี
ความเหมาะสม และตองมีการฝกฝนบอยๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะในการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกดท่ีถูกตองมีคาประสิทธิภาพอยูท่ี  E1เทากับ 82 และคา E2 เทากับ 84 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามาตราตัวสะกด ระหวางการทํา
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการฝกทักษะโดยการใชแบบฝกทักษะ
ภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด มีความแตกตางกันสูงข้ึน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.1แสดงวาหลังจากการท่ีนักเรียนไดรับการฝกทักษะโดยการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตรา
ตัวสะกด มีผลการเรียนดีข้ึนและถูกตองมากข้ึนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียน
สะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด      มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.40คิดเปนรอยละ 90และมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน  เทากับ  6.33คิดเปนรอยละ 70ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1กอนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนจะตองศึกษารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรูให
ดีและแมนยํากอน  จัดเตรียมสื่อประกอบเน้ือหา หรือบทเรียน ใหพรอมกอนเพ่ือการจัดการเรียนรูท่ีดีและประสบ
ผลสําเร็จ 
  1.2 ควรท่ีจะมีวิธีการในการเสริมแรงกับผูเรียน เชน กลาวชมเชย  ใหรางวัลเล็กๆนอยๆ ใน
บางครั้ง และรวมถึงใหผูเรียนบันทึกคะแนนในการทําแบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบของตนเองไว ซึ่งก็เปนอีกวิธี
หน่ึงในการเสริมแรงใหผูเรียนอยากท่ีจะพัฒนาตนเองใหไดคะแนนมากข้ึน 
  1.3 ในการทําแบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบ ควรท่ีจะตรวจและใหผูเรียนทราบผลทันที ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนการสอนในครั้งตอๆไป เพราะจะทําใหผูเรียนไดรูจุดเดน และจุดดอย
ในการพัฒนาเรื่องการเรียนของตนเอง 
  1.4ควรจะมีการทดสอบการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดในระดับช้ันประถมศึกษา
ทุกช้ันเพ่ือสรางและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือในการฝกทักษะการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด 
  1.5 แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชใน
การสอนเพ่ิมเติมหรือเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมีพัฒนาการชาหรือมีปญหาในดานของการเขียนสะกดคํา 
  1.6ผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาในทุกระดับ ควรใหการสนับสนุนและ
สงเสริมครูผูสอนในการจัดทําสื่อและใหความสําคัญกับการเขียน 
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 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 
  2.1 ควรท่ีจะจัดทําแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกดสําหรับนักเรียน
ในระดับช้ันอ่ืนๆ  
  2.2  ควรท่ีจะจัดทําแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําท่ีไมตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใชเทคนิค
หรือวิธีการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ 
  2.3  ควรท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติ  ในการเรียนรูระหวางนักเรียน
ท่ีเรียนโดยแบบฝกทักษะกับนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
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การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ                 
ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 

1    โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
The Skill Development of Kabyanee 11 Writing Package by Using Skill Exercise Associated 

with CIPPA Learning Management 
 

ปยะวรรณ   กาจัก1 และผศ.ดนยา  วงศธนะชัย2 
Piyawan Kaajuk Asst. Prof. Donya Wongthanachai 

 
  1

นักศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 
   2อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ ประเภท 
กาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปา(CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนเมื่อใชแบบฝกทักษะการการแตง 
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา(CIPPA)  โดยกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 50 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาพรอมท้ังแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รอยละ การทดสอบสมมติฐาน
โดยใชการทดสอบคาที (t-test) แบบกลุมตัวอยางท่ีไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Samples t - test)   
 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 86.26/82.53      และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

คําสําคัญ: แบบฝก/แบบฝกทักษะกาพยยานี 11/การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) 

 
Abstract 

 The objectives of this research were to develop Kabyanee 11 writing package skills by 
the use of skill exercise associated with CIPPA learning management for grade 7 students, 
Buddhachinnarajpittaya School and to compare learning achievement of the students between 
prior learning score and post learning score after using skill exercise cooperated with the CIPPA 
model. The samples were 50 grade 7 students in semester 2, 2017, Buddhachinnarajpittaya 
School.  
 The research instruments were the skill exercise of Kabyanee 11 writing package, 
CIPPA learning management model, and learning achievement test.  
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 Mean, standard deviation, percentage, and dependent t-test were used to analyze 
the data.  
 The research revealed that procedure and result effectiveness of skill exercise for 
Kabyanee 11 writing package within grade 7  students was 86.26/82.53 and the achievement 
score of post learning was higher than prior learning score at 0.01 level of significance. 
 
Keywords: exercise/ skill exercise of Kabyanee 11/ CIPPA model 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆใน
สังคม เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต        แนวการจัดการศึกษาวาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาไดและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ดังน้ันครูจึงมีหนาท่ีจัด
การศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนเปนคนดี มีความรูความสามารถดํารง
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ภาษาไทยเปนกลุมสาระพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนตองเรียนรู ซึ่ง(กรมวิชาการ 2544:7) ไดระบุถึง
ความสําคัญของภาษาไทยไววา ภาษาไทยมีความสําคัญในการดํารงชีวิตและความเปนปกแผนของสังคมไทยคนไทย
จึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ตองทําความเขาใจและศึกษา  เกณฑทางภาษา ฝกฝนใหมี
ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเพ่ือนําไปใชใน    การสื่อสาร การเรียนรู การเสริมสราง
ความเขาใจเพ่ือเกิดประโยชนแกตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในบรรดาทักษะทางภาษา ท้ังสี่ทักษะ  คือ 
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน การเขียนถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญมากทักษะหน่ึง เพราะการเขียนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานไดถายทอดความรูสึก อารมณ ความคิด ทรรศนะ และสิ่งท่ีตองการ
สื่อสารอ่ืนๆของตน ผานงานเขียนโดยใชภาษาเปนสื่อกลางของการสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 
 การเรียนภาษาไทยตองใชทักษะท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกันท้ังฟง พูด อาน และเขียน และจะตองทําการ
ฝกฝนทุกทักษะอยางจริงจัง จึงจะทําใหผูเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ิมข้ึน กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(2538:6)  ไดกําหนดไวในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงเสริมใหผูเรียนใชความสามารถดานการเขียน 
ถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก สรางสรรคผลงานในรูปแบบงานเขียนประเภทตางๆ ท้ังรอยแกว และรอยกรอง 
โดยเฉพาะรอยกรองเปนรูปแบบงานเขียนชนิดหน่ึง ท่ีควรฝกฝน ใหนักเรียนมีความสามารถเขียนและเรียบเรียงคํา
ประพันธเพ่ือใชในโอกาสตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพ ท้ังน้ีเพราะคําประพันธเปนงานท่ีมีคุณคาทาง
ภาษาชวยเสริมสรางสติปญญากอใหเกิดความเพลิดเพลินและรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ 
 การเรียนการสอนภาษาไทยจําเปนตองใชทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน่ืองจาก
เน้ือหาคอนขางยากและมีแตตัวหนังสือ ดังน้ันเทคนิคการสอนจึงจําเปนอยางมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สังเกตไดวา หากครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดมีสวนรวม       อยางจริงจัง  มีการเสริมแรงให
กําลังใจอยางเหมาะสม จะทําใหผูเรียน มีเจตดติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ มองเห็นคุณคาตอสิ่งน้ันๆ ดังการ
จัดการเรียนรูแบบใชเทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ท่ีจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทิศนา แขม
มณี (2559:121) มีจุดเนนท่ีการจัดการเรียนรูท่ีสอนใหผูเรียนมีสวนรวมท้ังรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ 
โดยครูสามารถเลือกรูปแบบการสอน วิธีการสอนใดๆก็ไดท่ีสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 จากการปฏิบัติการสอนและมีสวนรวมในสถานศึกษา ในรายวิชาการฝกประสบการณ    วิชาชีพครู ชุด
วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)  ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภท  กาพยยานี 11 เน่ืองจากนักเรียนมีปญหา
ในดานการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 โดยวัดไดจากผลการคัดกรองความสามารถทางดานการแตงคํา
ประพันธ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ผูวิจัย    ไดเลือกศึกษานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การ
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แตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11      ต่ํากวาเกณฑ จํานวน 50 คน เพ่ือนําไปพัฒนาความสามารถในการแตง
คําประพันธประเภทกาพยยานี 11ใหถูกตองตามขอบังคับของกาพยยานี 11  
 
จุดมุงหมายการวิจยั 
 1. เพ่ือสรางแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัด       การเรียนรู
แบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม    เกณฑมาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการแตงคํา
ประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรู     แบบใช
โมเดลซิปปา (CIPPA)   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 
11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA)  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2   
ปการศึกษา  2560  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 482 คน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 จํานวน    50 คน 
โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 ตัวแปรในการศึกษา 
1. ตัวแปรตน คือ แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ   การ

จัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแตงคําประพันธประเภท      กาพยยานี 

11  
 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยทดลอง 14 ช่ัวโมง ท้ังน้ีไมรวมเวลาท่ีใชในการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 
 

แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพย

ยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบใชโมเดลซิป

ปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแตงคํา

ประพันธประเภทกาพยยานี 11 
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การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 
โดยใชชุดฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ           โมเดลซิปปา 
(CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2   ปการศึกษา 2560 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ประชากรกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมลู 
5. การวิเคราะหขอมลู 
6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษา 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการเลือก     แบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งน้ี  เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  ประกอบดวย  
     1. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ           
โมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 1 จํานวน 14 แบบฝก 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 1  ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ  

 
การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. แบบฝกทักษะ การสรางแบบฝกทักษะแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี  

1.1 ศึกษาแบบแผนและแนวทางการจัดสรางแบบฝกจากหนังสือแบบเรียน 
ของกระทรวงศึกษาธิการนํามาประยุกต ออกแบบสรางแบบฝกทักษะจํานวน 14 แบบฝก ดังน้ี 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 1 บันไดกาพยยานี 11 
  แบบฝกทักษะชุดท่ี 2 พิจารณาจาํนวนคํา 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 3 โยงใหคลองประลองความรู 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 4 เติมคํากาพยยานี 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 5 เรียงรอยกาพยยานี  

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 6 ควรจําสมัผสัใน 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 7 สรรหาคําสมัผัส 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 8 แบงใหถูกผูกคําประพันธ 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 9 เติมคํานําสมัผัส 
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  แบบฝกทักษะชุดท่ี 10 ความไพเราะในการแตง 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 11 ตอเติมเสรมิวรรค 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 12 เติมบาทใหครบบท 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 13 แตงคําประพันธ 

  แบบฝกทักษะชุดท่ี 14 หยิบยกสูบทประพันธ 

1.2 นําแบบฝกทักษะท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน  3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA)สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูเช่ียวชาญท้ัง ๓ ทาน ไดแก 

1.  นางกมลสรวง  คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
2.  นางสมจิต      ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
3.  นางรุงรวี       อภิชาติธํารง ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
1.3  นําแบบฝกการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดล

ซิปปา (CIPPA)ท่ีผานการแกไขปรับปรุงแลว ไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 กับนักเรียน              ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 แบงเปน 3 กลุมคือ 

1. การหาประสิทธิภาพรายบุคคล (Individual  Testing) ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะ 

การการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ           โมเดลซิป

ปา (CIPPA)  ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน          พุทธชินราชพิทยา 

ท่ีไมเคยเรียนเรื่องน้ีมากอนและไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนท่ีมี

ผลการเรยีนระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 1 คน  และผลการเรียน

ระดับ 1 จํานวน 1 คน กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  E1/E2  (80/80)  นําผลท่ีไดมาหา

ขอบกพรองของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภท กาพยยานี 11รวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบโมเดลซปิปา (CIPPA) และเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําในการปรับปรุง

แกไขตอไป 

2. การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก  (Small  group  Testing)  ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะ

การการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

(CIPPA) ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน ท่ีไมเคยเรียนเรื่องน้ีมากอน

และไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 4 หรือ 3 

จํานวน 3 คน ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 3 คน และผลการเรียนระดับ 1 จํานวน 3 คน 

กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  E1/E2  (80/80)  เพ่ือหาขอบกพรองของแบบฝกการแตงคํา

ประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  แลวนําไป

ปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 

3.  การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) โดยนําแบบฝกทักษะการการ

แตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ        โมเดลซิปปา 

(CIPPA) ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักเรียน           จํานวน 30 คน ท่ีไมเคย

เรียนเรื่องน้ีมากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนท่ีมีผลการเรียน

ระดับ 4 หรือ 3 จํานวน 10  คน  ผลการเรียนระดับ 2 จํานวน 10 คน  ผลการเรียนระดับ 1 

จํานวน 10 คน กําหนดเกณฑประสิทธิภาพ E1/E2  (80/80)  จากน้ันนําแบบฝกทักษะการการ

แตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ท่ี

ไดรับการปรับปรุงแกไข ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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1.4  ผูวิจัยนําแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบโมเดลซิปปา(CIPPA) ซึ่งไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพแลวตามข้ันตอน    ท้ัง 3 ข้ันตอน ใน

ขอ 1.3 ขางตนไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1        ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 

2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 50 คน เพ่ือพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพ่ือตอบวัตถุประสงคการ

วิจัย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ใช
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิฉบับราง เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก         จํานวน 1 
ฉบับ รวม 29 ขอ 

2.2 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของภาษาและ
เน้ือหา  

2.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีผานการแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง   ซึ่งเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพ่ือตอบวัตถุประสงค   การวิจัย 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA)  การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA) วิชาภาษาไทย เรื่อง การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 จํานวน 14 ช่ัวโมง ใชจัดการเรียนการ
สอนควบคูการทําแบบฝกทักษะ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 สรางแผนการจัดการเรียนรู รายช่ัวโมง จํานวน 14 ช่ัวโมง   
3.2 เสนอแผนการจัดการเรียนรูใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของภาษาและเน้ือหา  
3.3 นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีผานการแกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือพิสูจนสมมติฐานการวิจัยและเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
  1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  ซึ่งครอบคลุมเน้ือหาท้ัง 14 แบบฝก จํานวน 20 ขอ 
 2. ผูวิจัยดําเนินการใชแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมการกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตั้งแตแบบฝกท่ี 1-14  คาบละ 50 นาที /1 
แบบฝก 1 แผนการจัดการเรียนรู รวมท้ังสิ้น 14 แบบฝก ใชเวลาท้ังหมด 3  สัปดาห 
 3. เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 โดยใชแบบฝกทักษะการแตง
คําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน 20 ขอ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1  หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ

การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดวย

คาประสิทธิภาพของกระบวนการ /ผลลัพธ (E1/E2 )            

 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะ

การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช คาสถิติ t (Dependent  Samples t - test) 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย 

 2. สถิติการวิเคราะหประสิทธิภาพแบบฝก การวิเคราะหหาประสทิธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1 : E2 ดังน้ี (ชัยยงค พรหมวงศ, 2533, หนา 20-21) 

 

        E₁ =   

  

E₁ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองาน 
 A คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกช้ินรวมกัน 
 N คือ จํานวนผูเรียน 

 

E₂ =   

 

E₂ คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
  คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
 B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
 N คือ จํานวนผูเรียน 
 

 3. การทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติคาที (T – test)   

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545:190)  โดยใชสูตรดังน้ี 

   

    สูตร     t   =                    ∑D 
       

           N∑D²  –  (∑D)²  

                                        N – 1 

                    df    =    N – 1  

                   เมื่อ       t       แทน    คาสถิติท่ีจะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 
                               D      แทน    ผลตางของคะแนนหลังเรียนและกอนเรียน 
                               N      แทน    จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลวิจัย  เรื่อง การพัฒนาทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 โดยใช
แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  1  มีลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะห  ดังน้ี 

1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมลู 

F 

F 
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3. ผลการวิเคราะหขอมลู 

 1. สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหเขาใจการแปลความหมายของขอมูล  จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลไว  ดังน้ี 

  X�     แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

  S.D.   แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  E1 แทน คาประสิทธิภาพกระบวนการจากการใชแบบฝกทักษะ 

  E2     แทน คาประสิทธิผล 

  N         แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

  t         แทน คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห t-distribution 

*         แทน มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

2. ขัน้ตอนการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งน้ี  แบงเปน  2  ข้ันตอนตามลําดับ  ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11        รวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ / 

ผลลัพธ (E1/E2)            

 ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการ

แตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA)  โดยใชคาสถิติ  t  

(Dependent  Samples t - test) 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1  ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 รายละเอียดดังตาราง 1–4 

 ตาราง 1 คาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการ

จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) 

คนท่ี 
คะแนนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

คะแนน
เต็ม 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 75 

1 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 8 69 
2 3 5 3 2 4 3 5 3 4 2 5 4 4 9 56 
3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 8 63 
4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 7 62 
5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 10 69 
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คนท่ี 
คะแนนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 10 72 
7 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 8 62 
8 3 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 9 65 
9 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 7 63 
10 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 9 66 
11 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 8 69 
12 3 5 3 2 4 3 5 3 4 2 5 4 4 9 56 
13 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 8 63 
14 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 7 62 
15 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 10 69 
16 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 10 72 
17 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 8 62 
18 3 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 9 65 
19 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 7 63 
20 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 9 66 
21 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 8 69 
22 3 5 3 2 4 3 5 3 4 2 5 4 4 9 56 
23 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 8 63 
24 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 7 62 
25 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 10 69 
26 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 10 72 
27 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 8 62 
28 3 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 9 65 
29 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 7 63 
30 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 9 66 
31 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 8 69 
32 3 5 3 2 4 3 5 3 4 2 5 4 4 9 56 
33 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 8 63 
34 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 7 62 
35 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 10 69 
36 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 10 72 
37 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 8 62 
38 3 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 9 65 
39 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 7 63 
40 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 9 66 
41 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 8 69 
42 3 5 3 2 4 3 5 3 4 2 5 4 4 9 56 
43 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 8 63 
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คนท่ี 
คะแนนแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

44 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 3 4 7 62 
45 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 10 69 
46 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 10 72 
47 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 8 62 
48 3 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 9 65 
49 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 7 63 
50 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 9 66 
รวม 215 225 225 190 205 190 240 205 230 215 235 220 215 425 3235 

X� 4.3 4.5 4.5 3.8 4.1 3.8 4.8 4.1 4.6 4.3 4.7 4.4 4.3 8.5 64.7 

S.D. 0.79 0.51 0.68 0.99 0.84 0.76 0.40 0.71 0.49 1.02 0.65 0.67 0.65 1.04 0.71 
รอยละ 86 90 90 76 82 76 96 82 92 86 94 88 86 85 86.26 
 

 จากตาราง 1  แสดงวา แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบโมเดลซปิปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชกับนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มี

คะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ  64.7 จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71  คะแนนเฉลี่ยคิด

เปนรอยละ 86.26 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)           จึงเทากับ 86.26 

 ตาราง 2 ประสิทธิผลของแบบฝกการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ        การจัดการ

เรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA)  

 

คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา 

(D) D2 20 20 

1 8 15 7 49 
2 6 18 12 144 
3 8 18 10 100 
4 8 14 6 36 
5 7 17 10 100 
6 6 18 12 144 
7 8 18 10 100 
8 10 17 7 49 
9 8 16 8 64 
10 5 14 9 81 
11 8 15 7 49 
12 6 18 12 144 
13 8 18 10 100 
14 8 14 6 36 
15 7 17 10 100 
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คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียน หลังเรียน ความกาวหนา 

(D) D2 20 20 

16 6 18 12 144 
17 8 18 10 100 
18 10 17 7 49 
19 8 16 8 64 
20 5 14 9 81 
21 8 15 7 49 
22 6 18 12 144 
23 8 18 10 100 
24 8 14 6 36 
25 7 17 10 100 
26 6 18 12 144 
27 8 18 10 100 
28 10 17 7 49 
29 8 16 8 64 
30 5 14 9 81 
31 8 15 7 49 
32 6 18 12 144 
33 8 18 10 100 
34 8 14 6 36 
35 7 17 10 100 
36 6 18 12 144 
37 8 18 10 100 
38 10 17 7 49 
39 8 16 8 64 
40 5 14 9 81 
41 8 15 7 49 
42 6 18 12 144 
43 8 18 10 100 
44 8 14 6 36 
45 7 17 10 100 
46 6 18 12 144 
47 8 18 10 100 
48 10 17 7 49 
49 8 16 8 64 
50 5 14 9 81 
รวม 370 825 ∑D = 455  
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X� 7.40 16.50 
 
 
 

∑D² = 4335 

S.D. 1.37 1.58 

รอยละ 37 82.50 
 

 จากตาราง 2 แสดงวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 
11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA)  มีคาเทากับ 16.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.58  คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.50 จึงมีประสิทธิผล (E2) เทากับ 82.50 
 ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA) ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

ประสิทธิภาพ 
คะแนนเต็ม  

X� 

 
S.D. 

 
คาประสิทธิภาพ 

กระบวนการ (E1) 75 64.70 0.71 86.26 

ผลลัพธ (E2) 20 16.50  1.58   82.50   

 จากตาราง 3 แสดงวา  นักเรียนมีคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะเฉลี่ยเทากับ 64.70 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 75 คะแนน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ 0.71 คะแนนเฉลี่ยคิดเปน           รอยละ 86.26 และมี
คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 16.50  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.58 คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.50 

 ดังน้ันแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรู           
แบบโมเดลซิปา(CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2)                   เทากับ 
86.26/82.50  ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว   
 ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบฝกทักษะ
การแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  รายละเอียดดัง
ตารางท่ี  4 
 ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยแบบ
ฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11  รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปา(CIPPA) 

การทดสอบ จํานวน
นักเรียน 

 

X� S.D. df(n-1) ∑D ∑D² t 
ระดับนัยสําคัญ 

0.01 

กอนเรียน 50 7.40 1.37 
49 455 

 
4335 

 
32.297 

 
0.00 หลังเรียน 50 16.50 1.58 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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 จากตาราง 4 แสดงวา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปา(CIPPA)  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา       ปท่ี 1 
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 

11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ    ทางสถิติท่ีระดับ  0.01 

อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับ        การจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประเด็นดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนพบวา มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว  น่ันคือ  นักเรียนมีผลงานจากการทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการการแตงคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยเฉลี่ยเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจากแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธ
ประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)   สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ยึดหลักการเนนนักเรียนเปนสําคัญ  นักเรียนเปนผูท่ี     คิดเอง ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ทําดวยตนเอง ทําให
นักเรียนมีความรูมีความเขาใจ สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน   
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา     กอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  แสดงวาแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) สามารถพัฒนาความรูดานเน้ือหา   การเรียนรูเรื่องการแตงคํา
ประพันธประเภทกาพยยานี 11 ไดอยางเหมาะสม   
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1  ใชเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือเพ่ิม
สมรรถภาพในการเรียนรูไดดีกวาการจัดการเรียนรูปกติ 

1.2  แบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ รวมกับการจัด        การเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA) เปนสื่อการเรียนรูชนิดหน่ึง จึงไมสามารถใชสอนแทนครูได        หากครูผูสอนจะนําไปใช 
ควรมีการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม  และตองคอยดูแลใหคําแนะนําในการปฏิบัติกิจกรรมอยางใกลชิด 

1.3  การปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทักษะควรเปนไปตามลําดับข้ันตอน เพ่ือใหนักเรียน   ไดเรียนรู
ด วยตนเอง  ครู ผู สอนตองคอยสั ง เกตพฤติ กรรมของ นัก เรี ยน  เ พ่ือ ท่ีจะ ได ส ง เสริ มส นับส นุนแก ไ ข   
กระตุนและใหกําลังใจแกนักเรียนตลอดเวลา 
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 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ควรสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการการแตงคําประพันธประเภทกาพยยานี 11 รวมกับการจัดการ

เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) และแบบฝกทักษะการแตงคําประพันธในเรื่องอ่ืนๆ สําหรับสาระการเรียนรู
ภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ิมเติมข้ึนอีกในทุกระดับช้ัน 
 

เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. (2538).  คูมือครูสําหรับใชควบคูกับหนังสือเรียนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เลม 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว. 

กรมศิลปากร. (2544). การแตงคําประพันธ. กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร  
_______. (2532).  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2535).  
 กรุงเทพฯ: การศาสนา. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552).  หลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2552.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหกรณกรเกษตรแหงประเทศไทย. 
ชัยยงค  พรหมวงศ.  (2533).  กระบวนการสันนิเวทนาการและระบบสื่อการสอน.  เอกสารการสอน 
  เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา หนวยท่ี 2 มหาวิทยาสุโขทัยธรรมมาธิราช. กรุงเทพฯ : ยูในเต็ด 
  โปรดักช่ัน จํากัด. 
ชาญชัย อาจณิสมาจาร.  (2540).  การบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ:  ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ 
นพดล  จันทรเพ็ญ. (2549). คูมือหลักและการใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: แสงศิลปการพิมพ 
ประภาศรี สีหอําไพ. (2527). การเขียนแบบสรางสรรค. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร 
พินิจ  จันทรซาย. (2546). การสรางหนังสือและแบบฝกทักษะประกอบการเรียน  กลุมสาระการเรียนรู 
  ภาษาไทย  แบบมุงประสบการณภาษา  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2  เร่ือง  บุญผะเหวดรอยเอ็ด.   
พระยาอุปกิตศลิปสาร. (2546). หลักภาษาไทย : (อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ ฉันทลักษณ).  กรุงเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพานิช. 
เยาวลักษณ ชาติสุขศริิเดช. (2553). เรียงถอย รอยกรอง ชุดภาษาไทย ภาษาชาติ (กลุมสาระการเรียนรู

 ภาษาไทย ชวงชั้นท่ี 3). กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน. 
ราตรี  โพธ์ิเต็ง. (2551). ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2. กรุงเทพฯ : เอมพันธ.  
วันเพ็ญ เทพโสภา.(2554) หลักภาษาไทย ฉบับนักเรียน-นักศึกษา. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา 
วรรณี  โสมประยรู. (2544).  การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา.  พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:  
  ไทยวัฒนาพานิช. 
วรรณา นิลผาย. (2549). การพัฒนาทักษะการแตงกาพยยานี 11 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
 ประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการรวมมือใชแบบฝกทักษะ. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา. 
วิมลรตัน  สุนทรโรจน.  (2545).  เอกสารประกอบการสอนวิชา  0506711  สัมมนาหลกัสูตรและการสอนวิชา

ภาษาไทย.  มหาสารคาม:  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.   

สุจรติ  เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย. (2523).  วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ:   
  ไทยพัฒนาพานิช. 
สุปราณี  พฤติการณ.  “การสอนอยางไรใหสะดวก.”  ขาวครูไทย. 3, 1 (กันยายน – พฤศจิกายน) : 4-6. 
สมพร  เช้ือพันธ. (2547). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี๓ 

โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูดวยตนเองกับการจัดการเรียนการสอน



317 

 

 

ตามปกติ. วิทยานิพนธ ค.ม. (หลกัสูตรและการสอน).พระนครศรีอยุธยา : บัณฑติวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. ถายเอกสาร 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554. กรุงเทพฯ:  
 นานมีบุคพับลิชช่ิง 
อนุธิดา เจริญมี (2555). การพัฒนาแบบฝกทักษะการแตงกาพยยานี 11 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะการแตงกาพยยานี 11.วิทยานิพนธปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 



318 
 

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการเรียนเร่ืองการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
The comparing students’ achievement before and after learning on“Tonal Variation Drills”  

by using traditional Thai music (Thai Choi) ofPrathomSuksa 5students  
in AmphoeMuang, KamphaengPhet. 

 
มยุเรศ   ศรีสุขจันทร1  วิลาภรณสินศรานนท2 และรุงนภา   บุญย้ิม3 

Mayuret   Srisukjun1, Wiliporn   Sinsaranon2 and Rungnapha   Boonyim3 
 

1นักศึกษา:โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
2ครู: สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง 

3อาจารย: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต

โดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัด
กําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 คน ซึ่งไดมาโดยการศึกษาจากประชากร เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก 1. แผนการสอน เรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน จํานวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง 2. แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบวัดเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทย วิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนท่ีไดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใช

เพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มาหาคาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละของคะแนนเต็ม และคาสถิติ 
Non- parametric test 

ผลการวิจับพบวา 
1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
81.11/83.75 

2.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ / เจตคติตอวิชาภาษาไทย / การผันวรรณยุกต / เพลงพ้ืนบาน 
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Abstract 
The purposes of this study were to compare students’ achievement before and after 

learningon“Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music (Thai Choi) of grade 5 students 
in AmphoeMuang, KamphaengPhet.The samples of the study were 4 students in the second 
semester of the 2017 academic year. They were selected by the purposive sampling technique. 

The instruments used in this study were as follows 1. Lesson plans of instruction 
based on  “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music (Thai Choi). There is one lesson 
plan for eight hours. 2. An achievement test  3. A students’ satisfaction questionnaire after 
learning Thai language. 

The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation, percentage, 
and non- parametric test from an achievement test and a students’ satisfaction questionnaire 
after learning Thai language that this study “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai music 
(Thai Choi).  

The findings were as follows: 
1. The result of mean and percentage base on 90 points. The result of mean was 

73.00 and the result of percentage was 81.11. The result of achievement after learning has 20 
points with mean 16.75 and 83.75 percentage. Evaluation the effectiveness of this lesson plan 
was 81.11/83.75. 

2.The achievement after learning on “Tonal Variation Drills” by using traditional Thai 
music (Thai Choi)for grade 5 students in AmphoeMuang, KamphaengPhet. Compared before and 
after learning with the specified criteria by calculating the statistics show that the achievement 
after learningwassignificantly hight at the 0.05 level  

3. The satisfaction found after learning Thai language on “Tonal Variation Drills” by 
using traditional Thai music (Thai Choi) at hight proficiency level with mean 4.93 and standard 
deviation 0.11. 
 
Keywords: achievement / satisfaction after learning Thai language / Tonal Variation Drills / 

traditional Thai music 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ภาษาไทยเปนเครื่องมือใชสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันและตรงตามจุดมุงหมายไมวาจะเปนการ

แสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสียงรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 
และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปน
ขอความ นอกจากน้ันคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบามีระดับของภาษา ซึ่งตองใชใหเหมาะสมแกกาลเทศะและ
บุคคล ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรม ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช
ภาษาเปนทักษะท่ีผูใชตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด การฟง และการดูสื่อ
ตางๆ รวมท้ังตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา เพ่ือสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลวมี
วิจารณญาณและมีคุณธรรม (กรมวิชาการ, 2546) 

ในปจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยพบวานักเรียนสวนใหญไมคอยชอบเรียนภาษาไทยเพราะวาครู
ขาดสิ่งจูงใจในการสอนและจัดกิจกรรมไมนาสนใจพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 หมวด 4 วา
ดวยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
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พัฒนาตนองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถไดอยางเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรครูจึงจําเปนตองใชอุปกรณและวิธีการสอนอันจะทําใหบทเรียนท่ียากและนาเบ่ือเปน
บทเรียนท่ีสนุกใหได ท่ีสําคัญตองสอนตามหลักเกณฑทางภาษาดังน้ันหากครูไมแกไขหรือพัฒนาจะสงผลกระทบตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไปดวย (ชาญชัย นิยมดิษฐ,2532) 

ทักษะการอาน เปนทักษะท่ีมนุษยใชเปนเครื่องมือเพ่ือการศึกษาหาความรู และหาความบันเทิงใหกับ
ตนเอง การอานจึงมีความสําคัญกับทุกคน เพราะเปนการสรางเสริมความรูและประสบการณ ดังน้ันผูท่ีมีทักษะใน
การอาน จึงไดเปรียบคนอ่ืนเพราะเปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับตนเอง การเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาไทย ยังเนน
ใหผูเรียนพัฒนาตนเอง ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถจดบันทึกความรูจัด
หมวดหมูความรู และขอมูลใหมตลอดจนขอมูลขาวสารไดอยางมีระบบ การจัดกระบวนการเรียนการสอน จะตองยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ และใชสื่อการสอนอยางหลากหลาย การสอนภาษาไทยในปจจุบัน ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร เพราะผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนคอนขางต่ํา ปญหาผลสัมฤทธ์ิคอนขางต่ําพบวา ทักษะท่ีมีคะแนนต่ําคือ 
ทักษะการอานคําท่ีมีวรรณยุกตกํากับ โดยเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จะผันวรรณยุกตไมไดเปนสวนมาก
ทําใหนักเรียนเกิดการเบ่ือหนาย และเกิดความสับสนเน่ืองจากพยัญชนะไทยมี 44 ตัว และท้ัง44 ตัว ก็มีระดับเสียงท่ี
ตางกันจึงแยกออกเปนอักษร 3 หมู คือ อักษรสูง อักษรกลางและอักษรต่ําเมื่อนํามาประสมเปนคําจะมีพ้ืนเสียงท่ี
ตางกันทําใหการใชวรรณยุกตตางกันไปดวย ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอการอานในระดับสูงตอไปและสงผลเสีย
ทางดานคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบันทึกหลังแผนการจัดการ
เรียนรูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุงพบวามี
นักเรียนรอยละ 50 มีปญหาในการอานออกเสียงคําท่ีมีวรรณยุกต 

จากปญหาดังกลาวแลวจึงตองการแกไขโดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง ปการศึกษา 2560  โดยพัฒนาการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกับการผันวรรณยุกต ซึ่งการผันวรรณยุกตโดยการใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ทําไดโดยการฝกใหนักเรียน
ทองจําเน้ือเพลงท่ีมีหลักการผันวรรณยุกตเริ่มจากการผันอักษรกลาง สูงละต่ํา ตามลําดับ (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 
2549) สวนการใชแบบฝกทักษะการผันวรรณยุกตจะทําใหผูเรียน เกิดทักษะการอานออกเสียงคําท่ีมีรูปวรรณยุกตได
ถูกตอง เพราะแบบฝกทักษะเปนสื่อการเรียนประเภทหน่ึงท่ีเปนสวนเพ่ิมเติมหรือเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน (วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2549) 

ผูศึกษาคนควาไดศึกษาเหตุผลและหลักการดังกลาว จึงไดดําเนินการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
เรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือแกปญหาการผันวรรณยุกตไมถูกตอง
และพัฒนาการอานไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียน

ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 
(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

3. เพ่ือศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารงุ อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอบเขตการวิจัย 
ดานเน้ือหา 
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 

(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน ไดแก การเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

   ทักษะการผันวรรณยุกต 
    เจตคติหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 คน 
เครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีแบบวัด

เจตคติ รายละเอียด ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน 8 ช่ัวโมง ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ โดยการนําแผนการ

จัดการเรียนรูไปใหอาจารยท่ีปรึกษาครูพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมโดยใชแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูภาษาไทย เรื่องการผันวรรณยุกต ท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

4.51 - 4.00 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 คะแนน  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
2.51 - 3.50 คะแนน  หมายถึง มีความเหมาะสม 
1.51 - 2.50 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
1.00 - 1.50 คะแนน  หมายถึง มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการผัน

วรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

- ทักษะการผันวรรณยุกต 

-  เจตคติหลังการเรียนเรื่องการผนั

วรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
 

การเรยีนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง

พ้ืนบาน (ฉอย) 
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ผูเช่ียวชาญประเมินแลววิเคราะหหาคาเฉลี่ย มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.33 – 5.00ถือวาเปนแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีมีความเหมาะสมมาก-มากท่ีสุด 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยนําไปใหครูพ่ีเลี้ยง หัวหนาฝาย
วิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือหาความเท่ียงโดยใชการพิจารณาขอคําถามกับความสอดคลองของ
วัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความยากงาย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.15 – 0.85 คา
อํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง  0.10 – 0.60 จากน้ันคัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ ท่ีมีคาความยากงาย
ระหวาง0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก0.20 ข้ึนไปเพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 
ของคูเดอร ริชารดสันไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ0.89 

3. .แบบวัดเจตคติดําเนินการสรางโดยการศึกษาอานเก่ียวกับตัวแปรหลักการสรางแบบสอบถามจากน้ัน
ลงมือสรางแบบสอบถามแลวนําไปใหครูพ่ีเลี้ยง หัวหนาฝายวิชาการ อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
ตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบกอนเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ครั้งคาบ/ช่ัวโมง 
3.นักเรียนท่ีเปนประชากรทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบวัดเจตคติ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียน

ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80(คาเฉลี่ย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, รอยละ) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 
(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชการสดสอบคาที (T-test dependent) 

3. การศึกษาเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 
ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 วิเคราะหคาเฉลี่ย(�̅�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปรผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
 
คาเฉลี่ย  4.50-5.00 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทยระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาคนควาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาลําดับตอไปน้ี 
ตอนท่ี 1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
ตาราง 1 ผลการจัดการเรียนรูเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
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คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (คะแนนเต็ม)  

คะแนน
หลัง
เรียน
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2 
(1
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3 

(1
0)

 
 แบ

บฝ
กห

ัด 
กา

รผ
ัน

วร
รณ

ยุก
ต 

4 
 (1

0)
 

รวม 
(90) 

�̅� 14.5 8.00 8.75 8.25 8.75 8.25 8.25 8.25 73.00 16.75 
รอยละ 72.50 80.00 87.50 82.50 87.50 82.50 82.50 82.50 81.11 83.75 

 
 จากตาราง 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 
คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
เทากับ 81.11/83.75 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) 

 n �̅� S.D. k t 
แบบทดสอบการผันวรรณยุกต 4 11.03 4.43 14 3.57 

 
จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตอนท่ี 3 การศึกษาเจตคตหิลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน 
(ฉอย) ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 5 
ตาราง 3 เจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 

รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ขาพเจาเรียนภาษาไทยอยางมคีวามสุข 5.00 0 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนภาษาไทยทุกวัน 5.00 0 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาชอบเรียนภาษาไทยมากข้ึน 5.00 0 มากท่ีสุด 
4. ขาพเจาสนุกและตื่นเตนท่ีไดรวมกิจกรรมในช่ัวโมงเรียน 5.00 0 มากท่ีสุด 
5. ขาพเจาอยากทํากิจกรรมตอหลงัหมดเวลาเรียนภาษาไทยแลว 5.00 0 มากท่ีสุด 
6. ขาพเจามีพัฒนาการในการผันวรรณยุกตมากข้ึน 5.00 0 มากท่ีสุด 
7. ขาพเจาสามารถนําความรูจากการเรยีนไปใชประโยชนได 4.50 0.58 มากท่ีสุด 
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รายการ �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8. ขาพเจาคิดวากิจกรรมการเรยีนภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใช
เพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ทําใหขาพเจาเขาใจเรื่องท่ีเรียนมากข้ึน 

5.00 0 มากท่ีสุด 

9. ขาพเจาคิดวากิจกกรมการเรียนการสอนท่ีครูนํามาใชแปลกใหม นาสนใจ 5.00 0 มากท่ีสุด 
10. ขาพเจาคิดวาการเรียนภาษาไทยทําใหขาพเจารูสึกภูมิใจในความเปนไทย
มากข้ึน 

4.75 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.93 0.11 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลง
พ้ืนบาน (ฉอย) มีผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11  

สรุปผล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 พบวา 

1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
81.11/83.75 

2.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11  

การอภิปรายผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 มีประเด็นท่ีคนพบและจะขอนําเสนออภิปรายผล ดังน้ี 

1. คะแนนเฉลี่ยและคาเฉลี่ยรอยละจากการเก็บคะแนนระหวางเรียนคะแนนเต็ม 90 คะแนน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 73.00 คิดเปนรอยละ 81.11 และจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.75 คิดเปนรอยละ 83.75 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
81.11/83.75 หมายความวาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ท่ีผูศึกษาได
จัดทําข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 80/80 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ได
ผานการสรางอยางเปนระบบและผานการตรวจสอบแกไขจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชซึ่งสอดคลองกับ ธวัช   จันทร
สีลา (2549 : 22)  วาการทําแผนการสอนหรือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสําคัญมากตอการจัดการเรียน
การสอน ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการเละมีประสิทธิภาพ ผูทําแผนการ
จัดการเรียนรูจะตองมีการวางแผนท่ีดีโดยการศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางถองแท และปรึกษาผูรูหรือผูเช่ียวชาญ 
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2.  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนหนองบัวราษฎรบํารุง อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งน้ีเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
แสดงวาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย)ทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การผันวรรณยุกตสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับฐานิยา   อมรพลัง (2548 : 165) การจัดกิจกรรมดวยเพลงท่ีมีรูปแบบไมซ้ํา
กันชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหอยูในกิจกรรมการเรียนรูมากข้ึนทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถจดจําสิ่ง
เรียนไดดี 

3. นักเรียนมีเจตคติหลังการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกตโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) มี
ผลรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา x ̅= 4.93 และ S.D. = 0.11 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมเรียนรูท่ีแปลกใหมและ
นาสนใจสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ  รองเนืองศุขสมิติ (2537 : บทคัดยอ) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยท่ีมีการใชเพลงประกอบการสอนนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนโดยใชเพลเปนสื่อ
ประกอบการสอน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงพ้ืนบานท่ีประพันธเน้ือรอง

ข้ึนใหมซึ่งนํามาจากเน้ือหาในการสอนแตละชวงช้ัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของแผนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 

2. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยในทุกระดับช้ัน ท่ีสนใจพัฒนาแผนการเรียนรูและกิจกรรมอ่ืนๆประกอบการ
สอน ตองศึกษาหลักการจัดกิจกรรมน้ันๆ ใหถองแทเพ่ือใหการจัดกิจกรรมกราเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค
ตามท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเพลงพ้ืนบาน (ฉอย) กับเน้ือหากลุมสาระอ่ืนในทุกชวง

ช้ัน 
2. ควรใชเทคนิคท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

The guideline on how to improve literacy of the students in border patrol police school, 
company 347 under the border patrol police 34th, Tak province 

 
วิราพัตร  กาวิละพันธ1 นงพงา  พิชัย2  และนภากูล  ธาตุ2   

Wirapat  Kawirapan1 Nongpanga Pichai2  and Napakul Tatu2 
 

  1พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
2อาจารยประจาํ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของ 
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
3. เพ่ือศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคี 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก ปการศึกษา 2559 
จํานวน 30 คน  โดยการสุมแบบเจาะจง  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ตอน  ดังน้ี  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา
แนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความสามารถ
ในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  ข้ันตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  ผลการวิจัยพบวา  1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการ
อานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ดานการบริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด  คือ ตองการสรางความตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดใหแกครูทุกคน  โดยใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัด
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  ดานการจัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนว
ทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ ครูตองมีการเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปน
ฐาน (Brain Based Learning)  ตองการใหนักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยูเสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับดาน
การนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ โรงเรียน  ควรแจงผล
การนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ  เพ่ือจะไดนําผลไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป   2. ผลการศึกษา
ความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ผลการวิเคราะหการอานออกกอนเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
59.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปนรอยละ 61.26  และผลการวิเคราะหการเขียนไมไดกอนเรียนมี
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คาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
59.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอยละ 59.66  3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการ
แกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา จากการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของการอานและการเขียนท่ีไดจากกลุมตัวอยาง สรุปได ดังน้ี การอานคา t-test  = 19.64 และการ
เขียนคา t-test = 23.50 
 

Abtract 
The purposes of this research were to 1) study on how to improve literacy of the 

students in the mentioned school 2) study the literacy of the students in border patrol police 
school and 3) analyze the results after implementing the guideline on how to improve literacy. A 
sample was 30 grade-1 students, selected by purposive sampling method. This research was 
divided into 3 steps. The first step, researchers studied on how to improve the reading and 
writing ability of the students. The second step researchers studied the ability of students in the 
mentioned school on reading and writing and the third step was analyzing the results after 
implementing the guideline on improving the reading and writing ability. 

 
The result indicated that: 

1. The guideline on how to improve the reading and writing ability of the students, from 
the management aspect, the discussion group proposed that teachers must become 
aware of the importance of literacy by using Brain Base Learning principle and organize 
the knowledge management (KM) activities with another schools in order the exchange 
the literacy knowledge. On educational management aspect, the group suggested that 
teachers must prepare classes using Brain Base Learning activity, let students share 
knowledge between themselves during classes and teachers must improve themselves 
continuously. According to the supervisor aspect, the group suggested that the school 
should report the audit result back to teachers in order for them to improve. 

2. From the statistical analysis, the data showed that the ability to read of students before 
class equal of 35.20 on average, S.D. was 7.59 and percentage was 36.23 percent. After 
class, the average was 59.00, S.D. was 12.32 and percentage was 61.26 percent. The 
ability to write of students before class, the average was 33.77, S.D. was 4.25 and 
percentage was 33.77 percent and after class, average was 59.67, S.D. was 5.12 and 
percentage was 59.66. 

3. The analysis results after implementing the guideline on improving the literacy of 
students found that, for reading, t-test = 19.64 and writing, t-test = 23.50. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการอาน  วาการอานเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  ยิ่งถาเปนเด็กใน
ระดับประถมศึกษาดวยแลว การอานเปรียบเหมือนกุญแจทองท่ีเด็กจะใชไขไปสูความรูท้ังปวง โดย บันลือ พฤกษะ
วัน (2534, หนา 1) แตสิ่งท่ีปรากฏใหเห็นเปนสิ่งท่ีทราบกันดีวาผลการประเมินความสามารถดานการอานของ
เด็กไทยยังอยูในระดับต่ํา  ใหทํากลาววาผูเรียนทุกเพศทุกวัยตองไดรับการสงเสริมและปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอาน 
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เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหผูเรียนใชแสวงหาความรู เพราะการเรียนวิชาตาง ๆ ตองอาศัยการอานเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
และการอานยังเปนทักษะสําคัญ ในการฝกคิดวิเคราะห ซึ่งสอดคลองกับ ฐะปะนีย นาครทรรพ (2545, หนา 42) ท่ี
กลาววา การสงเสริมความสามารถในการอานแกเด็กน้ันเปนงานท่ียากมาก เพราะการอานไดน้ันมิไดหมายความแค
เห็นตัวอักษรแลวอานออกเสียงเทาน้ัน แตยังหมายถึงการเขาใจความหมายความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความมุงหมาย
ของผูเขียนดวย และเด็กจะสามารถอานไดดีน้ันครูตองมีวิธีการสอน ท่ีหลากหลาย เสง่ียม โตรัตน (2546, หนา 26) 
ไดเสนอแนวทางไววา ผูสอนจะตองมีกลยุทธในการสอนแบบตาง ๆ และฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล โดยอาศัยขอมูลท่ีมีเช่ือถือได  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดแกไข
ปญหาโดยการจัดพิมพแบบเรียนเร็วใหม ตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจวิฑูร และนายฉันท 
ขําวิไล ท่ีใชสอนในระดับ ช้ัน ป.1-3 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดมานะ มานี มานะ ปติ ชูใจ รวมถึงจัดพิมพคูมือ
การสอนอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง และสื่อสารได แจกโรงเรียนท่ัวประเทศ รวมท้ังประกาศเปน
นโยบายการใหทุกโรงเรียนปรับรูปแบบการสอนมาเปนการสอนแบบแจกลูกสะกดคําท้ังหมด ตามท่ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปพิจารณากลับไปใชวิธีการสอนแบบ
แจกลูกสะกดคําแบบเดิม ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานท่ีทําใหเด็กอานออกเขียนได โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนโยบายวา ภายในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จะตองอานออกเขียนได 
100% ยกเวน เด็กพิการ ตางดาว หรือมีปญหาทางการเรียนรูจริงๆ ไทยรัฐ. (2559). เจาะปมรอนรับวันเด็ก อะไรทํา
ใหเยาวชนไทยอานไมออก. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
http://www.thairath.co.th/content/560044.[2559,27 ,มิถุนายน]   
 

 นักวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูไดเสนอทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธกับสมองไววา 
สมองเปนกระบวนการคูขนานสมองเปนอวัยวะท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในรางกาย การท่ีมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง 
ๆ  ไดน้ันจะตองอาศัยสมองและระบบประสาทเปนพ้ืนฐานของการรับรู  รับความรูสึกจากประสาทสัมผัส  ไดแก  ตา
ทําใหเห็น  หูทําใหไดยิน  จมูกทําใหไดกลิ่น  ลิ้นทําใหไดรับรส  และผิวกายทําใหเกิดการสัมผัสและสมองไมไดมี
หนาท่ีเฉพาะรับรูแตเพียงอยางเดียว  แตจะเปนอวัยวะท่ีสําคัญตอการพัฒนาของอวัยวะท้ังหมดของรางกาย  ซึ่งจะ
รวมถึงการคิด  การเรียนรู  การจํา  และพฤติกรรมของมนุษย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีครูผูสอนควรจะมีความรู
เก่ียวกับการทํางานและการพัฒนาของสมอง GotoKnow. (2554). การจัดการเรียนการสอน แบบ BBL (Brain 
Based Learning). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:  
http://www.thairath.co.th/content/560044.[2559,27,มิถุนายน]   

เพราะฉะน้ันการเรียนการสอนตองสอดคลองกับความตองการของสมองระยะน้ัน สมองของแตละคนมี
ความแตกตางกัน เชนในวัย อายุ 5-6 ป สมองสวนรับสัมผัสและสวนเคลื่อนไหวพัฒนาอยางรวดเร็ว การเรียนการ
สอนจึงตองเนนการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหวและระบบรับสัมผัส  นอกจากน้ีถาเด็กเรียนรูขณะท่ีมีความสุข สมอง
จะเปดทํางานพรอมท่ีรับองคความรูทุกอยางอยางเต็มท่ีและเต็มศักยภาพ วิโรจน  ลักขณาอดิศร (2550, ไมมีเลข
หนา) กลาววาหลักพ้ืนฐานของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานคือ การเรียนรูท่ีทําใหเด็กเกิดการตืน่ตัวแบบผอนคลาย 
สรางบรรยากาศใหเด็กไมรูสึกเหมือนถูกกดดัน แตมีความทาทาย ชวนใหคนหาคําตอบ การทําใหผูเรียนจดจอใน  สิ่ง
เดียว โดยการใชสื่อหลายๆแบบรวมท้ังยกสถานการณจริงมาเปนตัวอยาง ทําใหเกิดการเช่ือมโยงความรูหลาย ๆ 
อยาง การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานชวยพัฒนาดานการอาน การเขียนรวมท้ังทักษะการฟงและการพูดดวย ( 
สมทรง สวัสดี, 2549 )  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยตองการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออกเขียน
ไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง  นําการ
เรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา  
 

http://www.thairath.co.th/content/560044
http://www.thairath.co.th/content/560044
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก   
2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนกองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 3. เพ่ือศึกษาผลการใช
แนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคี กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก ปการศึกษา 2559 จํานวน 
30 คน  โดยการสุมแบบเจาะจง 

2. ขอบเขตดานเน้ือหา  
 เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาถึงการจัดเน้ือหาตามสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
3. ตัวแปรท่ีศึกษา  

  แนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
 
 การศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก ผูศึกษา
ไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ตอน  ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

  ข้ันตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก  

 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก 

 สนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือหาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
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 แหลงขอมูล 
 ผูใหขอมูลเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน 
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี  
34  จังหวัดตาก จํานวน 10 คน ดังน้ี 
 1) ครูใหญ      จํานวน 3 คน   
 2) ครู      จํานวน 3 คน   
 3) กองการศึกษา กองกํากับตํารวจ 
    ตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก   จํานวน 2 คน   
 4) ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
    ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จํานวน 2 คน 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
  1.  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลยกรางแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 
ท่ี 34  จังหวัดตาก 
  2. ผูใหขอมูลรวมสนทนากลุมเก่ียวกับแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของ 
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก และเสนอประเด็นตางๆเพ่ิมเติม 
การวิเคราะหขอมูล    
 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 

ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
รายละเอียดและข้ันตอน การดําเนินงาน ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน 

ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน 

ชายแดนแมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 
 

เคร่ืองมือทําใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบทดสอบการอาน การเขียน จากสํานักงานคณะกรรมการ 
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ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใชประเมินการอานการเขียนนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 ตามนโยบาย "ป 2558 เปนปนักเรียนอานไม
ออก เขียนไมได" และ "นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ตองอานออกเขียนได และมี
มาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม" 
 

เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
ผูศึกษาทดสอบการอาน  การเขียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

แมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  จํานวน 
30 คน เปนรายบุคคล 

 
ขั้นตอนท่ี 3  ศึกษาผลการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  

 แหลงขอมูล 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนแมกลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง 

 
เคร่ืองมือทําใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบทดสอบการอาน การเขียน จากสํานักงานคณะกรรมการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใชประเมินการอานการเขียนนักเรียน ช้ัน ป.1-ป.6 ตามนโยบาย "ป 2558 เปนปนักเรียนอานไมออก 
เขียนไมได" และ "นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ตองอานออกเขียนได และมี
มาตรการประเมินผลใหเปนรูปธรรม" 

เก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
 ผูศึกษาทดสอบการอาน  การเขียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแม
กลองคี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  จํานวน 
30 คน เปนรายบุคคล 
 

สรุปผล 
1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ดานการ
บริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด  คือ ตองการสรางความ
ตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหแกครูทุกคน  โดยใชหลักการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  ดานการ
จัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ ครูตองมี
การเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning)  ตองการใหนักเรียนไดมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยู
เสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับดานการนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอาน
ไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ โรงเรียนควรแจงผลการนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ  เพ่ือจะไดนําผลไปปรับปรุง 
แกไข และพัฒนาตอไป 
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2. ผลการศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  พบวา  ผลการวิเคราะหการอาน
ออกกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปนรอยละ 61.26  และผลการวิเคราะหการเขียน
ไมไดกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 59.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอยละ 59.66 
3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก   
พบวา  ดานการอาน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน เทากับ 35.20  และคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบหลังเรียน เทากับ 59.00 แสดงใหเห็นวาคะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ดานการเขียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน เทากับ 33.77  และคะแนนเฉลี่ยจาการ
ทดสอบหลังเรียน เทากับ 39.67 แสดงใหเห็นวาคะเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
นํามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี   1. ผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก  พบวา  ดานการบริหาร ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด  
คือ ตองการสรางความตระหนักในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใหแกครูทุกคน  โดยใชหลักการเรียนรูโดย
ใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) และตองการใหมีการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษา
อ่ืนๆ  ดานการจัดการเรียนการสอน ผูรวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการแกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด 
คือ ครูตองมีการเตรียมการสอนโดยใชกิจกรรมการใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning)  ตองการใหนักเรียน
ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในขณะเรียน และครูมีการปฏิรูปการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาอยูเสมอจะไดเทาเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  สําหรับดานการนิเทศ รวมสนทนากลุมไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาอานไมออกเขียนไมไดมากท่ีสุด คือ โรงเรียนควรแจงผลการนิเทศ ติดตามใหกับครูทราบ  เพ่ือจะไดนําผล
ไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป        2. ผลการศึกษาความสามารถในการอาน  การเขียนของนักเรียนใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  
จังหวัดตาก  พบวา  ผลการวิเคราะหการอานออกกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 35.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
7.59 คิดเปนรอยละ 36.23 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.32 คิดเปน
รอยละ 61.26  และผลการวิเคราะหการเขียนไมไดกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.77 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.25 คิดเปนรอยละ 33.77 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.67 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 คิดเปนรอย
ละ 59.66  3. ผลการวิเคราะหการใชแนวทางทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัด
ตาก   พบวา  จากการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของการอานและการเขียนท่ีไดจากกลุมตัวอยาง สรุปได 
ดังน้ี การอานคา t-test  = 19.64 และการเขียนคา t-test = 23.50  ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองมาจาก  ผูวิจัยไดจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการทํางานของสมอง  นําการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน (Brain-Based Learning) 
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Duman  (2006 : 23-28) ไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
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สมองเปนฐาน (Brain-based Learning : BBL) ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแรงจูงใจของ
ผูเรียน จากรูปแบบการสอน แบบ BBL กับการสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centered) ผลการศึกษา
พบวา ผูเรียนท่ีเรียนดวยรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีเรียน
ดวยรูปแบบการสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลางอยางมีนัยสําคัญ ผูเรียนรูสึกมีความสุข มีความคิดเชิงบวกในการรวม
กิจกรรม การเรียนการสอน  สอดคลองกับผลการวิจัยของ Ozden and Gultekin  (2008 : 1-17) ไดศึกษาผลการ
ใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดตามสมองเปนฐาน (Brain-based Learning: BBL) ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู ของนักเรียนช้ัน เกรด 5 ปการศึกษา 2004-2005 จํานวน 2 หองเรียน 
โดยแบงเปนหองทดลอง ท่ีใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน(The Principles of Brain-based 
Learning) ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดสมองเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความคงทนในการเรียนรูกอนและหลังทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
วัลภา กาแกว (2550 : 82-83) ไดพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย นักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได ผลการศึกษาพบวา แบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาไทยมีคาประสิทธิภาพการอาน
เทากับ 85.40/84.50 และดานการเขียนเทากับ 84.50/89.50 และผลสัมฤทธ์ิทางการอานและเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนท่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได หลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วงเดือน โปธิปน (2553 : 71-72)  การพัฒนาการอานและเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ท่ีเรียนรูชาโดยใชกิจกรรมภาษาพาสนุกในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3  ผลการวิจัย
พบวา  1. ความกาวหนาดานการอานและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 6 ท่ีเรียนรูชาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 ป การศึกษา 2552 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมภาษาพาสนุก ใน
ภาพรวม หนวยท่ี 1 หนวยหมูบานแสนสุข ดานการอานมีความกาวหนาเทากับ รอยละ 49.55 ดานการเขียนมี
ความกาวหนาเทากับรอยละ 50.00 และหนวยท่ี 2 หนวยจิตแจมใสรางกายสมบูรณ ดานการอานมีความกาวหนา
เทากับ รอยละ 58.18 ดานการเขียนมีความกาวหนาเทากับรอยละ 56.36  2. แบบแผนการพัฒนาดานการอานและ
การเขียนสาหรับนักเรียนท่ีเรียนรูชาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 สรุปไดเปน 3 
ข้ันตอน ดังน้ีข้ันตอนท่ี 1 วางแผนพัฒนาข้ันตอนท่ี 2 สรรหานวัตกรรมข้ันตอนท่ี 3 นําสูการปฏิบัติ  และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  ธารทิพย  ขัวนา  (2557 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอนอานและ
เขียนสื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ผลการวิจัยพบวา  ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอานและ
เขียนสื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  พบวา  1) ไดรูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ  
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ประกอบดวย 9  องคประกอบคือ  1) 
ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบ  2)  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการสอน  3) 
วัตถุประสงคของรูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ 4)  กระบวนการเรียนรู  มี 4  ข้ันตอน  คือ (1)  ข้ันการ
เตรียมความพรอม  (Preparation)  (2)  ข้ันการปฏิบัติการอานและเขียนสือ่ความ  (Action)  (3)  ข้ันการตรวจสอบ
การอานและเขียนสื่อความ  (Checking)  และ(4)  ข้ันการประยุกตใช  (Apply)  5)  บทบาทครู  6)  บทบาท
นักเรียน  7)  บรรยากาศการเรียนรู  8)  สื่อและแหลงเรียนรู  และ9) การประเมินผล  และ2)  ผลการวิเคราะห  
การทดลองใช  (Try out)   พบวา  2.1)  รูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก  มีผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2)  เทากับ 83.85/ 84.12   เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดรอยละ 80/80  2.2)  คะแนนของนักเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และ2.3) นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  และ2.  ผลการใชรูปแบบการสอนอานและเขียน
สื่อความ  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  พบวา 2.1)  รูปแบบการสอนอานและเขียนสื่อความ  สําหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  มีผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1/E2)  เทากับ 84.03/84.78   
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80/80 2.2)  )  คะแนนของนักเรียนระหวางเรียนกับหลังเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ2.3)  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด   
 



334 
 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัด
ตาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

 
1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช  

1.1  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน  ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
สามารถนําแนวทางการแกปญหาการอานไมออก เขียนไมไดท่ีเกิดจากการศึกษาในครั้งน้ีไปพัฒนา สงเสริม การอาน 
การเขียนภาษาไทย อันเปนการตอยอดใหกับทุกกลุมสาระการเรียนรู   

1.2  เปนขอมูลเชิงนโยบายเพ่ือวางแผนใหผูเก่ียวของทุกระดับ ทุกภาคสวนมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใหอานคลองเขียนคลองและสื่อสารไดอยางจริงจังและตอเน่ือง 

1.3  เปนตนแบบแนวทางการแกปญหาการอานไมออก  การเขียนไมได  สําหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ  ได 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

2.1 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมในการแกปญหาดานอ่ืน ๆ  ในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จังหวัดตาก   

2.2 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือการแกปญหาการอานไมออก  
การเขียนไมไดของนักเรียนในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 

2.3 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบ  BBL  ในรายวิชาอ่ืน ๆ    
2.4 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี  21  ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จังหวัดตาก 
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การพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 
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บทคัดยอ 
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียน           

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการสราง 
คําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม  

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 โรงเรียนโรงเรียนบานวังบัว  
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1หองเรียน รวม 18 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก  แผนการจัด 
การเรียนรูจํานวน 5 แผน แบบฝกทักษะการสรางคําประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการสรางคํากอนเรียนและ
หลังเรียน เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือทดสอบการสรางคําประสมท่ีนักเรียนไดเรียนรู สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูล คาเฉลี่ยรอยละ คาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   

ผลการศึกษาพบวา การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบนวัตกรรม จํานวน 30 ขอ ผานเกณฑ                
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ซึ่งสามารถใชแบบทดสอบและนวัตกรรมไปใชในการสอนนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสรางคําประสม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน          
ท่ีไดรับการสอนและฝกทักษะการสรางคําประสมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัย นักเรียนมี
คาประสิทธิภาพดานกระบวนการและประสิทธิภาพดานผลลัพธ(E1/E2) เทากับ (85.95/83.15 ) โดยตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
คําสําคัญ: แบบฝกทักษะ / คําประสม / การสรางคํา  
 

Abstract 
The purposes of this research were: to Develop word formation skills in order to the 

standard 80/80 using the compound exercise, and to compare learning achievement pre-test and 
post-test.  
 The sample of this study was the grade one in Ban Wang Bua School 1 semester in 2560 
1 class Total 18 students Tools used in the study. Consisted of Learning           5 lesson plan, 
Practice word formation test. Achievement pre-test and post-test. Statistics used to analyze data. 
Average percentage and Achievement value.  
 This finding that Effectiveness of  30 innovation tests, Is criteria for Difficulty and 
Discriminative power and to The tests and innovations can be used to teach students to improve 
their vocabulary skills and learning achievement of grade one student between       pre-test and 
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post-test . The research result of pre-test learning, process efficiency and performance (E1 / E2) 
was equal to (85.95 / 83.15) according to the standard 80/80 and the students have improved 
their vocabulary skills by having higher learning achievement than  
 
Keywords: Compound Vocabulary Exercises / Compound Vocabulary / Development of Word 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติไทย เปนเอกลักษณของชาติมีความสําคัญแกคนไทยเปนอยางยิ่งอีกท้ังยัง

เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความสําเร็จอีกดวย นอกจากน้ีภาษาไทยยังเปนมรดกอันล้ํา
คาทางวัฒนธรรมท่ีคนไทยมีความภาคภูมิใจท่ีจะใชและดํารงไวใหคูกับความเปนไทยดังท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสไววา“ภาษาไทยน้ันเปนเครื่องมืออยางหน่ึงของชาติ 
ภาษาท้ังหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหน่ึง คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหน่ึง เปนสิ่งท่ีสวยงาม
อยางหน่ึง เชนในทางวรรณคดี เปนตน ฉะน้ันจึงจําเปนตองรักษาไวใหดี” (พระราชดํารัสในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505)      

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนมรดกของวัฒนธรรมท่ีไดมอบไวใหกับแกคนไทยชาติไทยเปนชาติท่ีมี
ภาษาใชเปนของตนเองมาจนถึงปจจุบัน ภาษาเปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ         
สรางความสัมพันธท่ีดีตอกันกัน ทําใหสามารถประกอบอาชีพการงาน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู
ประสบการณจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู คิดวิเคราะห วิจารณ สรางสรรคทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงและเศรษฐกิจ  
(ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย 2532) กลาวไววา ภาษาไทยเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะเปดประตูไปสูการเรียนวิชาอ่ืน ๆ     
ไดเปนอยางดีภาษาไทยเปนสื่อของการเรียนรู และเปนเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นของคนภาษาไทยเปน
ประโยชนแกเด็กในเวลาเรียนวิชาตาง ๆ ท้ังยังเปนประโยชนแกผูใหญในการทํามาหากินท่ีสําคัญท่ีสุดภาษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพของผูเรียนเนน
การสอนภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือของการเรียนรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู 
พัฒนาทักษะกระบวน การคิดวิเคราะห การวิจารณ และการสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหนักเรียนสามารถแสดงความรูไดดวยตนเองมุงสงเสริมการสอน
ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความคิด ผูเรียนตองมีประสบการณมากพอท่ีจะสรางความคิดไดลึกซึ้งขณะเดียวกันก็มุงเนนให
ผูเรียนรักภาษาไทยในฐานะท่ีเปนวัฒนธรรมของชาติ ( กรมวิชาการ 2551)  

ดวยเหตุน้ีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําเปนสาระการเรียนรูมาตรฐานวิชาภาษาไทย แบงเปน 5 สาระ คือ การอาน   
การเขียน การฟง การดูและการพูด หลักการใชภาษาไทยและวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะ
ครบทุกดานจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชในชีวิต
จริงไดอยางถูกตอง ( กรมวิชาการ2551) สามารถนําภาษาไปใชไดอยางถูกตอง ไดรับความรู ไดหลักการท่ีถูกตอง
และนําไปใชอยางถูกตอง หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ไดกลาวเก่ียวกับวิชาภาษาไทยวาดวย
ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย คนไทยทุกคนจําเปนตองเรียนภาษาไทย ตามท่ีหลักสูตรกําหนด แสดงใหเห็น
ถึงบทบาทของภาษาไทยวามีความสําคัญในฐานะท่ีเปนภาษาประจําชาติ เปนเครื่องมือในการสื่อสาร และเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ จุดประสงคของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย มุงใหผูเรียนพัฒนาการทางภาษา ท้ังใน   
ดานการฟง  การพูด  การอานและการเขียนตามควรแกวัยห็นคุณคาของภาษาสามารถใชเปนเครื่องมือสื่อความคิด
ความเขาใจ  รักการอาน  แสวงหาความรูและมีเหตุผลเพ่ือประโยชนตอตนเองและสังคม (กรมวิชาการ 2551 )  
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 จากความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยาง
เต็มความสามารถ ประกอบดวยการจัดทําแผนการจัดเรียนรู แบบฝกทักษะ กระบวณการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทําใหผูวิจัยสนใจในการพัฒนาทักษะการสรางคําโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม ไดรับความรูคําประสม
พรอมท้ังไดรับและฝกทักษะคําไทยสําหรับผูเรียนเรื่องภาษาไทยอ่ืน ๆ ตอไป 
    

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1             

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.แบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

มาตรฐาน 80/80 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีคะแนน 
หลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
  

ขอบเขตการวิจัย 
 ดานตัวแปร 
 1.ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการสรางคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
      2.ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการสรางคําประสม 
 

ดานเนื้อหา 
 เน้ือหาในการพัฒนาครั้งน้ีคือ สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย เรื่องการศึกษาการสรางคําใน

ภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 การสรางคําในภาษาไทย  ดังน้ี 
  1.  ความหมายของคําประสม  

2.  ลักษณะของคําประสม  
3.  วิธีการสรงคําประสม 
 

ดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
    วันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560   

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
 
 
 

ทักษะการสรางคําประสม 
 

การพัฒนาทักษะการสรางคํา 
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากร 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 คน 

เคร่ืองมือวิจัย 
 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

1. สรางแบบฝกทักษะการสรางประสมโดยดําเนินการดังนี ้
    1.1 ศึกษาตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกทักษะคําประสม 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู วิชา
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการทําแบบฝกทักษะการสรางคําประสม และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิการสรางคําประสมกอนเรียนและหลังเรียน โดยดําเนินการดังน้ี ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับการสรางคําประสม
รวบรวมเน้ือหาการสรางคําประสมและนําเน้ือหาการสรางคําประสม ท่ีรวบรวมมาสรางเปนแบบฝกทักษะคําประสม 
      1.3 จัดทําแบบฝกทักษะคําประสม ดังน้ี    

  1) คูมือแบบฝกทักษะคําประสม  1 เลม 
   2) แบบฝกทักษะคําประสม  1 เลม  
   3) แบบทดสอบคําประสมชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  
   4) แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน 8 ช่ัวโมง 
 1.4 นําแบบฝกทักษะคําประสม ท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดแก 

1. นายสุวัฒน ทองกอน    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว   
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน     ตําแหนง คร ูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวหน่ึงนภา อินทรสูต   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

 โดยตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาการประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานรูปแบบ ดานเน้ือหา  
 และดานการนําไปใชโดยใชแบบการประเมินมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert)    
แตละขอมีตัวเลือก 5 ระดับ  
 1.5 นําแบบฝกทักษะคําประสมสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูเช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมแลว นํามาหาคาเฉลี่ย (   ) ตามเกณฑการประเมิน 
 ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาเทากับ 4.93 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) มีคาเทากับ 1.25 มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

  
2. ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูการสรางคําประสม 
แผนการจัดการเรียนรูการสรางคําประสม จํานวนท้ังสิ้น 5 แผน ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน       

การสอนจํานวน 8 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการสราง ดังน้ี 
2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 

วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนหลักในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
2.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน  
2.4.นําแบบฝกทักษะคําประสม ท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดแก 

1. นายสุวัฒน ทองกอน    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว   
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน     ตําแหนง คร ูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวหน่ึงนภา อินทรสูต   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 
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 โดยตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาการประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานรูปแบบ ดานเน้ือหา และดาน
การนําไปใชโดยใชแบบการประเมินมาตรสวนประมาณคา (rating scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) แตละขอ 
มีตัวเลือก 5 ระดับ  
 นําแผนการจัดการเรียนรูนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมแลว นํามา
หาคาเฉลี่ย (   ) ตามเกณฑการประเมิน 
 ผลการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาเทากับ 4.48 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) มีคาเทากับ 0.93 มีระดับความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

 
3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสรางคําประสม โดยดําเนินการดังนี ้

  3.1 ศึกษาตําราและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู 
วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการทําแบบฝกทักษะการสรางคําประสม และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิการสรางคําประสม กอนเรียนและหลังเรียนโดยดําเนินการดังน้ี 
  3.3 ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับการสรางคําประสม   

3.4 รวบรวมเน้ือหาการสรางคําประสม 
  3.5 นําเน้ือหาการสรางคําประสมท่ีรวบรวมมาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ดานการสรางคําประสมและแบบฝกทักษะการสรางคําประสม   
                      3.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการสรางคําประสมและแบบฝกทักษะคําประสมมาปรับ
ความยากงายใหเหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  3.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการสรางคําประสมท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญซึ่ง ไดแก 

1. นายสุวัฒน ทองกอน    ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังบัว   
2. นางเบญจวรรณ เย็นออน     ตําแหนง คร ูวิทยะฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวหน่ึงนภา อินทรสูต   ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

 ไดตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงดานเน้ือหา ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยมีเกณฑในการ
ใหคะแนน ดังน้ี 
     ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
     ใหคะแนน  0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบน้ันวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
     ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบน้ันไมวัดตามจุดประสงคการเรียนรู 
      3.8.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการสรางคําประสมช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
ท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ มาคํานวณหาคา IOC แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ถือวา
ขอสอบมีความสอดคลองระหวางจุดประสงค กับเน้ือหา จะคัดเลือกไวจากการคํานวณคา IOC พบวาแบบทดสอบ
จํานวน 50 ขอมีคา IOC มากกวา 0.50 จํานวน 50 ขอ มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.0 ซึ่งถือไดวาแบบทดสอบจํานวน 
50 ขอวัดไดตรงตามจุดประสงค 
  3.9 นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 18 คน  
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงายและคาความเช่ือมั่น 
โดยใชวิธีการของ KR20 (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบวามีคาเทากับ 0.96 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.การพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 รายละเอียดตามตารางดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนระหวางเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคําประสม 

จํานวนนักเรียน 
ประสิทธิภาพดาน
กระบวนการ (E1) 

ประสิทธิภาพดานผลลัพธ 
(E2) 

หมายเหต ุ

18 85.95 83.15  

 
 จากตาราง 1พบวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอน มีการพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงโดยผล       
ดานประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ไดคาเทากับ 85.95 ผลดานประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) ไดคาเทากับ 83.15 
มีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนตามเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80/80 ดังน้ันจึงสรุปไดวา  ความสามารถ ในการสรางคําประสมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังจากท่ีไดรับฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีการพัฒนามากข้ึน  
 

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน  
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสม รายละเอียดตามตารางดังน้ี 
         ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนน กอนเรียนและหลังเรียน 

รายการ 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย รอยละ 
t 

คํานวณ 
t 

ตาราง 
หมายเหตุ 

กอนเรียน 18 30 13.11 43.70 
16.44 2.56  

หลังเรียน 18 30 17.20 83.15 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางท่ี  1.1   พบวา  นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอน มีการพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน คา t ท่ีคํานวณไดมีคาเทากับ  16.44  คา t ตารางมีคาเทากับ 2.56 มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี .01  ดังน้ันจึงสรุปไดวา  ความสามารถในการสรางคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังจากท่ี
ไดรับฝกทักษะโดยใชแบบฝกทักษะคําประสมมีความสามารถสูงข้ึน 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แบงเปน 2 สวน คือ 1.การสรางเครื่องมือและนวัตกรรม ประกอบดวย คูมือแบบฝก
ทักษะคําประสม แบบฝกทักษะคําประสม แบบทดสอบคําประสมชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  
แผนการจัดการเรียนรู 5 แผน 8 ช่ัวโมง โดยมีผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดานภาษาไทยและการจัด    
ทําหลักสูตร จากตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือนํามาปรับใชและนําไปจัดการเรียนการสอนตามแนวทางท่ี
กําหนด 2.การจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมท่ีหาคุณภาพจากผูเช่ียวชาญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 คน ใชแผนการจัดการเรียนรู 
 5 แผน 8 ช่ัวโมง ผูสอนคอยกระตุนใหเกิดความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปรากฏวาการพัฒนาทักษะการสรางคํามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ประสิทธิภาพดานกระบวนการ (E1) ไดคาเทากับ 85.95 และดานประสิทธิภาพผลลัพธ (E2) ไดคาเทากับ 83.15  
มีผลประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดรอยละ 80/80 

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน  
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560  
จํานวน 18 คน พบวา ทุกคนทํากิจกรรมดวยความเต็มใจ นักเรียนมีทักษะการสรางคํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
1.จากการพัฒนาแบบฝกทักษะการสรางคําประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย การจัดการเรียนรูตามกระบวณการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันนํา 
ข้ันกิจกรรม และข้ันสรุป การศึกษาการเรียนจากแบบฝกทักษะคําประสม นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ท้ังเปน 
การฝกการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูเน้ือหาวิชาการ ทักษะการสรางคําประสมซึ่งเปนลักษณะอยางหน่ึงของ 
คําไทย ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ สุรียมาศ  บุญฤทธ์ิรุงโรจน (2544) ท่ีระบุวาแบบฝกการอานจับใจความ
สําคัญประกอบดวย คําช้ีแจง วัตถุประสงค แผนการเรียนรู ใบความรู ใบงาน แบบประเมินตนเอง แบบฝกการอาน
ท้ังหมดจํานวน 6 แบบฝก คือ การเลือกใจความสําคัญจากรูปภาพ การฝกตั้งคําถามจากขอความ การจับใจความ
สําคัญจากขอความ การตั้งช่ือเรื่อง การเลือกใจความสําคัญของขอความและเรื่อง และการสรุปใจความสําคัญของ
เรื่อง และแบบฝก มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน  
โดยใชแบบฝกทักษะคําประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานวังบัว ปการศึกษา 2560 จํานวน 18 
คน พบวาหลังจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน         
ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ พิรุณโปรย สําโรงทอง (2554) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ไดรับการจัดการเรียนรูตามคูมือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1 แบบฝกทักษะคําประสม สามารถใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสําเร็จท่ีดีข้ึนอาจนําไปพัฒนา
ในการเรียนการสอนกับนักเรียนท่ีอยูระดับช้ันอ่ืน ๆ ได 
 2 ผูท่ีจะทําการวิจัยแบบฝกทักษะคําประสมในครั้งตอไปอาจนําไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือ 
ตอยอดการศึกษาในการทําวิจัยได  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1 ควรมีการใชแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระอ่ืน ๆ   

2 ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เร่ือง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Development of coaching skills in Thailand's major conjunctions with the learning process.  

The base is used by the brain (Brain-based learning) for students grade 6  
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school. Amphoe mueang Phitsanulok province. 

 
สุณิสา กันมาลัย 

Sunisa Ganmalay 
 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 
บทคัดยอ 

 จุดมุงหมายของการวิจัยน้ี  1)  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง 
คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) ตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือทดลองใช และศึกษาผลการ
พัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) กอนและหลัง
เรียนโดยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-based learning) โดยมีวิธีดําเนินการกับกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง ตัวอยางคือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกรางพระขาวชัยสิทธ์ิ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยไดแก 1) แบบทดสอบ เรื่อง คําสันธานกอนและหลังเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
บานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) 2) ชุดฝกทักษะหลักการเรียนหลักภาษาไทย ประกอบไปดวยแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 1 แผน และแบบฝกทักษะ จํานวน 4 แบบฝก ไดแก 
  1) แบบฝกทักษะท่ี 1 เรื่อง สันธานเอยเจาอยูไหน ? 
  2) แบบฝกทักษะท่ี 2 เรื่อง สันธานน้ีมีหนาท่ีทําอะไร ? 
  3) แบบฝกทักษะท่ี 3 เรื่อง ชนิดของคําสันธาน 
  4) แบบฝกทักษะท่ี 4 เรื่อง ภาพเลาเรื่อง 
วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงแบนมาตรฐาน และการทดสอบคา (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2ของ ชุดฝกทักษะการเรียน                   
หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) ครั้งท่ี 1 ไดเทากับ 75.83/75             
ไมเปนไปตามเกณฑ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2ของ ชุดฝกทักษะการ
เรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) ครั้งท่ี 2 ไดเทากับ 83.33/82.33 
เปนไปตามเกณฑ 80/80   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)  ท่ี
เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) มีคะแนน
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เฉลี่ยหลังเรียน  เทากับ  16.00 คิดเปนรอยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 13.90 คิดเปนรอยละ 69.5 
ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to develop the effectiveness of the Thai language 

learning skill series on conjugation by brain-based learning for Prathom Suksa 6 students. 
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school on the basis of 80/80 2) . The results of the development of 
the Thai language learning curriculum on conjugation by Brain-based Learning for Prathomsuksa 6 
students at Ban Krang School Pre-and post-study by the Thai Language Skill Development Unit 
(Brain-based Learning). For example, students in Prathomsuksa 6, Bankrang (Phrakhaochaiyasit) 
school, Phitsanulok Province. The instruments used in this research were 1) the pretest and 
posttest test for Prathom Suksa 6 students Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school 2) Thai Traditional 
Massage There are 1 learning plan and 4 training exercises. 1) Practice 1 Where is your 
conjugation . 2) Practice 2: What does this conjugate do. 3) The 3 types of vocabulary exercises. 
4) Practice 4: Story tellingdata analysis By average And standard deviation And t-test.  
 
The research found that 

1. The results of the E1 and E2 comparative tests of the Thai language learning skill 
series on conjugation by Brain-based learning for Prathom Suksa VI students. swagger The first 
time was 75.83 / 75 did not meet the criteria. 80/80, and the results of the E1 and E2 
benchmarking tests on the Brain-based learning curriculum for Prathom Suksa 6 students. 
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school The second time was 83.33 / 82.33 according to the criteria 
80/80. 

2. Achievement of Prathomsuksa Students 6 Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school The 
students are taught using the Brain-based Learning Toolkit for Prathom Suksa 6 students. 
Bankrang (Phrakhaochaiyasit) school There was an average score of 16.00 (% 80 and had an 
average grade point average of 13.90, or 69.5 percent, which was higher than before class. 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 ภาษาไทยมีความสําคัญอยางมากกับสังคมไทยมาอยางชานาน เรียกไดวาภาษาไทยเปนเอกลักษณประจํา
ชาติไทย เปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีบงบอกความเปนชาติ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสารความเขาใจและ
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน เปนเครื่องมือท่ีใชถายทอดประสบการณ ความรูความเขาใจ รวมไปถึงอารมณและความรูสึก 
นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นวาประเทศไทยของเราน้ันมีมรดกอันล้ําคาท่ีบรรพบุรุษไทยของเราท่ีไดสรางภาษาไทย
ข้ึนมาและยังรักษาไวตั้งแตอดีตมาจนจนถึงปจจุบัน เราในฐานะคนไทยควรจะตระหนักถึงความสําคัญและรักษา
ภาษาไทยของเราไวใหอยูคูกับคนไทยตลอดไปเชนกัน ดังท่ี ผะอบ โปษะกฤษณะ (2541) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
คนไทยไววา 
 “คนไทยเปนผูโชคดีท่ีไดมีภาษาเปนของตนเอง และมีตัวอักษรไทยเปนอักษรประจําชาติอันเปนมรดกท่ีล้ํา
คาท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว เปนเครื่องแสดงวาไทยเราเปนชาติท่ีมีวัฒนธรรมสูงสงมาแตโบราณกาล และรักษาความ
เปนเอกราชยั่งยืนมาจนถึงบัดน้ี คนไทยผูเปนเจาของภาษาควรจะไดภาคภูมิใจท่ีชาติไทย ใชภาษาไทยเปนภาษา
ประจําชาติมากวา 700 ปแลวและจะยั่งยืนตลอดไป ถาทุกคนตระหนักในความสําคัญ ของภาษาไทยของเรา คนไทย
ควรจะถือวาภาษาไทย สําคัญกวาภาษาอ่ืนเพราะเปนภาษาของชาติ เปนภาษาท่ีเราตองใชช่ัวชีวิต” 
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 จากคํากลาวขางตนช้ีใหเห็นวาภาษาไทยมีความสําคัญกับคนในชาติอยางมาก ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติ จึงไดกําหนดใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนักเรียนทุกคน
ตองเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2552) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 5551 ไดกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดไวอยางชัดเจน และในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ไดกําหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ดังตอไปน้ี 
สาระท่ี 1 การอาน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟง การดู และการพูด สาระท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย 
สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 5551 ไดใหความสําคัญตอการเรียนภาษาไทย ในทุก
สาระ โดยเฉพาะสาระท่ี 4 หลักการใชภาษา ท่ีพูดถึงความเขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย     การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาตินับวาสาระ
ท่ี 4 หลักการใชภาษาไทย มีความสําคัญท่ีจะชวยใหใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 หลักภาษาถือวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมาก ทําใหเราใชภาษาในการฟง พูด อาน และเขียนได
อยางถูกตอง ถาหากผูใชขาดความรูความเขาใจในเรื่องของหลักภาษาแลว ก็ยอมสงผลใหการสื่อสารน้ันขาด
ประสิทธิภาพ เพราะหลักภาษาเปนเกณฑท่ีผูใชภาษาตองยึดเปนหลักในการพิจารณา การใชภาษาในการสื่อสาร 
การเรียนรูหลักภาษาไทย และหลักเกณฑการใชภาษาไทย จนมีความรูความเขาใจ และสามารถใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ัน ผูเรียนจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของหลักภาษาไทย  เปนอันดับแรก เพราะถาเห็น
ความสําคัญแลวยอมสงผลใหมีความกระตือรือรนอยากท่ีจะเรียนรู หลักเกณฑ ตาง ๆ ของหลักภาษาไทยท่ีเน้ือหา
สวนใหญตองอาศัยการทองจํา  
 ในการเรียนการสอนหลักภาษาไทย มีเน้ือหาตั้งแต เสียงในภาษาไทย อักษรไทย สระ พยัญชนะ หลักการ
เขียนคํา การสรางคํา คําสมาส ชนิดและหนาท่ีของคํา ประโยค คําราชาศัพท เครื่องหมายการใชพจนานุกรม ฉันท
ลักษณและคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ เน้ือหาเรื่องชนิดและหนาท่ีของคําเปนเน้ือหาท่ีความสําคัญตอการเรียน
ภาษาไทยอยางมาก เน่ืองจากมีเน้ือหาเก่ียวกับชนิดและหนาท่ีของคําไทยท้ัง 7 ชนิด คือ คํานาม คําสรรพนาม 
คํากริยา คําวิเศษณ คําสันธาน คําบุพบท และคําอุทานในการจัดการเรียนรูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 น้ันจะ
เนนใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานทางดานภาษา อันเปนสวนหน่ึงของการสื่อสารและนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งคําท้ัง 
7 ชนิดน้ีมีความสําคัญ  เพราะคําเหลาน้ีเปนสวนประกอบของประโยคและขอความเพ่ือใชในการสื่อสาร ความรูเรื่อง
คําและการใชจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรู 
 แมวาหลักสูตรจะใหความสําคัญกับวิชาหลักภาษาไทย และเน้ือหาเรื่องชนิดและหนาท่ีของคํามาอยาง
ตอเน่ือง แตนักเรียนสวนใหญก็ยังมีความรูความสามารถทางหลักภาษาไทยคอนขางนอยผลการทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (o-net) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชวงช้ันท่ี 3 ปการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยของนักเรียนไดคุณภาพในระดับคอนขางต่ํา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.49 (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2554)  รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยัง
ขาดการมุงใหผูเรียนมีความสามารถดานหลักภาษาและการใชภาษา  นับเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหน่ึงของครูผูสอน 
ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนควรไดรับ การพัฒนาใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ดวย ครูผูสอนตองเนนใหนักเรียนไดคิดลงมือทํา และการคนควาหาความรูมากกวาการสอนท่ีมุงเนนเน้ือหาเพียง
อยางเดียว ซึ่งเน้ือหาคําท้ัง 7 ชนิด น้ัน มีความหลากหลายและเขาใจยาก อาจทําใหผูเรียนเกิดความสับสนได 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ชนิดและหนาท่ีของคํา โดยเฉพาะ คําสันธาน พบวานักเรียนสวน
ใหญมีความรูความเขาใจในเรื่อง ชนิดและหนาท่ีของคําคอนขางนอย ไมรูความหมายและหนาท่ีของคํา แตละชนิด 
ทําใหเกิดความสับสนเน่ืองจากคําบางชนิดมีลักษณะและหนาท่ีคลายกัน จึงทําใหนักเรียน แยกไมออก และใชคําผิด
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หนาท่ี เน่ืองจากคําสันธานคือคําท่ีทําหนาท่ีเช่ือมคํากับคํา ประโยคกับประโยค ขอความกับขอความ หรือเช่ือมความ
ใหสละสลวย จึงทําใหนักเรียนเกิดความสับสนไมรูวาคําไหนท่ีใชเช่ือมคํา เช่ือมประโยค หรือเช่ือมขอความ  ปญหาท่ี
พบจากครูผูสอน คือ ครูผูสอนไมสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจได มองขามเรื่องเล็กนอย มีการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบเดิม ๆ ขาดสื่อการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 การจัดการเรียนรู เรื่อง ชนิดและหนาท่ีของคําในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 เปนการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนไดรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ และสามารถนําไปใชประโยชนในการแสวงหาความรูและ
นําไปใชในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป 
 ปญหาในปจจุบันท่ีสําคัญอีกอยางก็คือ สื่อการเรียนการสอนไมนาสนใจ ครูมักจะใชสื่อรูปแบบเดิม ๆ ซ้ํา ๆ 
ทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไมอยากเรียนภาษาไทย ผลการเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียน จึงคอนขางต่ํา 
เพราะสื่อไมดึงดูดความสนใจผูเรียน จึงควรท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหดึงดูด ความสนใจของผูเรียน เพ่ือเปน
การกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากเรียนมากข้ึน สื่อการเรียนการสอน จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากข้ึน ในการเรียนการสอนจึงควรใชสื่อควบคูไปกับกระบวนการสอนหรือเทคนิคการสอน เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการสอนมากยิ่งข้ึน การนําชุดฝกทักษะ เขามาเปนสื่อการเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงในการ
เรียนการสอน ชุดฝกทักษะจะมีสวนชวยใหผูเรียน  เกิดการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ตามท่ี
ผูสอนตองการ 
 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) เปนการเรียนรูโดยใชสมอง            
ของมนุษยเปนฐาน เปนแนวการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักการของสมองกับการเรียนรู  การ
เรียนรูตองใชทุกสวนท้ังการคิด ความรูสึกและการลงมือปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน ซึ่งเปนการสรุปความรูเก่ียวกับการ
เรียนรู ดังท่ี เกศสุดา ใจคํา ไดพูดถึงการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ไววา “การจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) คือ การนําความรูเก่ียวกับสมองและการทํางานของสมองมาใช
ในการออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เพ่ือกอใหเกิด
ศักยภาพและพัฒนาการทางการเรียนรูของมนุษย” (เกศสุดา, 2552) และ    อีริก (Eric Jensen. 2000) ไดกลาววา 
การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดการเช่ือมตอไปยังสมอง ไมวาจะทางใดก็ตาม ถือเปน
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน โดยเปนการรวม สหวิทยาการตาง ๆ  เชน เคมี ชีวิวิทยา ระบบประสาทวิทยา 
จิตวิทยาสังคมวิทยา มาอธิบายกระบวนการเรียนรูของมนุษย โดยเฉพาะความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
การเรียนรูกับสมอง เพราะการเรียนรูบนฐานสมองไมไดมุงเนนการออกแบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมอง หรือทํา
อยางไรใหสมองเจริญเติบโต แตหัวใจสําคัญของการเรียนรูบนฐานสมองอยูท่ีจะออกแบบการเรียนการสอนอยางไร
ใหสมองสามารถเรียนรู ไดดีท่ีสุด 
 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย              เรื่อง 
คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน และสามารถนําไปใช
ประโยชนตางๆในชีวิตประจําวัน  ตลอดจนสามารถใชประสบการณจากการฝกทักษะการเรียน      หลักภาษาไทย 
เรื่อง คําสันธาน มาเปนเครื่องมือแหงการเรียนรูตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน  ดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑ 
80/80 
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 2.  เพ่ือทดลองใช และศึกษาผลการพัฒนาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน                 
ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 
6 กอนและหลังเรียนโดยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ทักษะการเรียนหลักภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนโดยใชชุดฝกทักษะ             
การเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based 
learning) สูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรในการท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 20 คน 
 2. กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)  อําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 20 คน 
 2.1 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ตัวแปรตน คือ ชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน          
ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง คําสันธาน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 20 
ขอ กับนักเรียนกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาปท่ี โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ใชเวลาในการทดสอบ 30 นาที 
 2. ดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู ระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยกอนเรียน ผูรายงานให
กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน จากน้ันเรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวย
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย ทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดแบงออกเปน 2 ช่ัวโมง  โยมีการจัดกิจกรรมดังตอน้ี 
 

ชั่วโมงท่ี 1 
 1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเรื่องคําในภาษาไทย 
  - คําในภาษาไทยมีก่ีชนิด 
  - ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางคําแตละชนิด 
  - นักเรียนคิดวาคําชนิดใดทําใหเกิดความสับสนในการใชมากท่ีสุด 
 2. ครูแจงใหนักเรียนทราบเรื่องท่ีจะเรียนในวันน้ีเรื่อง คําสันธาน (คําเช่ือม) 
 3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง คําสันธาน เปนเวลา 20 นาที 
 4. ครูทบทวนเรื่อง ชนิดของคํา วามีท้ังหมด ๗ ชนิด และใหนักเรียนชวยกันตอบวาชนิดของคําไทย         
มีอะไรบาง 
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 5. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม กลุมละเทา ๆ กัน โดยคละความสามารถ (ใหนักเรียน      ท่ี
เรียนเกงจับกลุมอยูกับนักเรียนท่ีเรียนออนกวา ใหกระจายกันออกไปแตละกลุมเพ่ือความเสมอภาค              และ
เพ่ือนท่ีเกงกวาจะไดชวยเหลือเพ่ือนท่ีออนกวา เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักการมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอตอผูอ่ืน) 
 6. ครูนํากลองความรู เรื่อง คําสันธาน มาแจกใหนักเรียนกลุมละ 1 กลอง (ภายในกลองความรู           
จะมี ใบความรูเรื่อง คําสันธาน ซึ่งจะอธิบายเก่ียวกับหนาท่ี ชนิดของคําสันธาน และมีบัตรตัวอยางคําสันธานอยู
ภายในกลอง ) และใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาหาความรูเรื่อง จากกลองความรู 
 7. ครูอธิบายเพ่ิมเติม เก่ียวกับความหมาย หนาท่ี และชนิดของคําสันธานใหนักเรียนฟงอีกครั้ง           
พรอมกับใหนักเรียนดูใบความรูจากในกลองประกอบดวย 
 ค. ครูแจกแบบฝกทักษะ เรื่อง คําสันธาน (แบบฝกทักษะท่ี 1 และ 2) ใหนักเรียนทํา นักเรียนสามารถดูใบ
ความรูจากกลองความรูประกอบได 
 9. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกทักษะ เรื่องคําสันธาน 
 

ชั่วโมงท่ี 2 
 1. ครูและนักเรียนทบทวนความรูเรื่อง คําสันธาน 
 2. ครูใหนักเรียนจับกลุมตามช่ัวโมงท่ีแลว 
 3. ครูนํากลองความรู เรื่อง คําสันธาน มาแจกใหนักเรียนกลุมละ 1 กลอง (ภายในกลองความรูจะมี ใบ
ความรูเรื่อง คําสันธาน ซึ่งจะอธิบายเก่ียวกับหนาท่ี ชนิดของคําสันธาน และมีบัตรตัวอยางคําสันธานอยูภายใน
กลอง) และใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาหาความรูเรื่อง จากกลองความรู 
 4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม “ตอเติม เสริมแตง” โดยท่ีครูจะกําหนดประโยคมาใหนักเรียน 5 ประโยค แต
จะเวนชองวางในตําแหนงของคําสันธานไว  และครูจะติดประโยคไวท่ีกําหนดใหไวท่ี หนากระดานดํา 
 5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันหาคําสันธานท่ีเวนวางไว และนําคําสันธานในบัตรคําไปติด                
ท่ีชองวางหนากระดานดํา กลุมไหนไดคะแนนมากท่ีสุดเปนผูชนะ 
 6. ครูมอบรางวัลใหกลับกลุมท่ีชนะ 
 7. ครูแจกแบบฝกทักษะ เรื่อง คําสันธาน (แบบฝกทักษะท่ี 3 และ 4) ใหนักเรียนทํา นักเรียนสามารถดูใบ
ความรูจากกลองความรูประกอบได 
 8. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่องคําสันธาน โดยใหนักเรียนสงตัวแทนออกมาอธิบายเก่ียวกับ             
เรื่องท่ีเรียนในวันน้ีวานักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
 9. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คําสันธาน เปนเลา 30 นาที 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหในตอนน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย  เรื่อง 
คําสันธาน กอนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง 
(พระขาวชัยสิทธ์ิ) แสดงดังตารางตอไปน้ี 
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย เร่ือง คําสันธาน 

 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชดวย ชุดฝกทักษะการเรียน                    
หลักภาษาไทย เร่ือง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธิ์) 

การประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t df sig 
กอนเรียน 13.90 1.37 11.917* 19 .000 
หลังเรียน 16.00 1.45 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05                       
 จากตารางพบวา  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถกอนเรียน
และหลังเรียนดวย  t – test  พบคา  t  = 11.917 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงอาจกลาวไดวา  คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง 
คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)             สูงกวากอนเรียน 
95 % สามารถสรุปผลของการวิเคราะหไดวา ชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) ท่ีใชในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในการ
เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ของนักเรียนใหสูงข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2ของ ชุดฝกทักษะการเรียน                   
หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)  ครั้งท่ี 1 ไดเทากับ 75.83/75 ไมเปนไป
ตามเกณฑ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2ของ ชุดฝกทักษะการเรียนหลัก
ภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) ครั้งท่ี 2 ไดเทากับ 83.33/82.33 เปนไปตาม
เกณฑ 80/80   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ)  ท่ี
เรียนดวยชุดฝกทักษะการเรียน  หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) มีคะแนน
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เฉลี่ยหลังเรียน  เทากับ  16.00 คิดเปนรอยละ 80 และมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 13.90 คิดเปนรอยละ 69.5 
ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการทดลอง พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) ท่ีใชชุดฝก
ทักษะการเรียน หลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based 
learning) มีความรูความสามารถ และเขาใจเก่ียวกับเรื่อง คําสันธานไดเปนอยางดี อยาง มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
แสดงวาชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการ จัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน 
(Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกราง (พระขาวชัยสิทธ์ิ) มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 80 % และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการ
เรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) 
สูงกวากอนเรียน รอยละ 80 แสดงวา นักเรียนท่ีไดฝกการเรียนรูเรื่อง คําสันธาน ชุดฝกทักษะการเรียนหลัก
ภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning)  
 ชุดฝกทักษะเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีชวยฝกทักษะใหกับผูเรียน และพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ของผูเรียนดวยกิจกรรมท่ีเราความสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับกรรณิการ บุษบา 
(2555) ท่ีไดอธิบายเก่ียวกับชุดฝกทักษะไววา ชุดฝกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนอยางหน่ึงท่ีใชในการฝกทักษะ
เพ่ิมเติมใหแกนักเรียนภายหลังเรียนเน้ือหาบางสวน โดยสรางแรงจูงใจใหเกิดแกผูเรียนในการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถและประสบการณดวยความสนุก เราใจจากกิจกรรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมเสริมประสบการณทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและประสบการณใหม ๆ พัฒนาความสามารถในการใช
ภาษา ติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากน้ีกระบวนการจัดการเรียนรูก็เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญมากเชนกัน  ในชุดฝกทักษะ ไดเนน
กระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ซึ่งการเรียนรูจะมีความสอดคลองกับการทํางานของสมองของผูเรียนมาก 
เพราะเด็กแตละคนน้ันอาจมีความสามารถท่ีแตกตางกันหรือความสนใจแตกตางกันออกไปจึงควรคํานึงถึงขอน้ีเปน
สําคัญในการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ พิรญาณ นิลโอโล (2556) ไดกลาวไววา การเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน 
คือ การเรียนรูท่ีสอดคลองวิถีการเรียนรูหรือการทํางานของสมองทางธรรมชาติ เชน ในเรื่องการเรียนการสอนจะ
เปนการสอนใหสอดคลองกับวิธีการทํางานของสมองแทนท่ีจะสอดคลองกับอายุ ช้ันเรียนหรือหองเรียนเพียงอยาง
เดียวเพราะเด็กท่ีอายุเทากันอาจมีสมองไมเหมือนกันก็ไดหรือมีความสามารถแตกตางกันหรือความสนใจแตกตางกัน
ดวย การใชความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับสมอง  เปนเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. จากผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธาน ดวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานกราง 
(พระขาวชัยสิทธ์ิ)  ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู 1 แผน และแบบฝกทักษะ จํานวน 4 แบบฝก นักเรียนมี
ทักษะการเรียนหลักภาษาไทย เรื่อง คําสันธานเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันครูผูสอนสามารถนําชุดฝกทักษะน้ีไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ ท่ีอยูในชวงช้ันเดียวกันได 
 2. ครูผูสอนควรคํานึงถึงแตกตางกันระหวางบุคคล วาผูเรียนแตละคนน้ันมีความสารถมารถในการรับรูและ
เรียนรูท่ีแตกตางกัน  
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 3. ครูผูสอนตองศึกษารายละเอียดของชุดฝกทักษะ คําช้ีแจง การใชเน้ือหา สื่อการเรียน และวิธีการดําเนิน
กิจกรรมในชุดฝกทักษะใหเขาใจทุกครั้ง กอนท่ีจะนําไปจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุตามผลจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
 4. ในการจัดกิจกรรมควรมีเสริมแรงในทางบวก ดวยการใหรางวัลกับผูท่ีทํากิจกรรมไดดี เพ่ือเปน           
การกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจและอยากรวมทํากิจกรรมมากข้ึน 
 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. หากมีการนําไปปรับใชในระดับช้ันอ่ืนควรมีการพัฒนาชุดฝกใหสอดคลองกับความสามารถ ในระดับช้ัน
น้ัน มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบตาง ๆ ในช้ันท่ีทําการวิจัย เพ่ือศึกษาผลลัพธวามีความ
แตกตางกันอยางไร 
 3. ควรมีการพัฒนาชุดฝกทักษะ โดยใหมีเน้ือหาสาระเรื่องชนิดของคําครบทุกชนิด เพ่ือสามารถนําไปใช
เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยไดครบทุกระดับช้ัน 
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ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) 
ท่ีมีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

The Effects of Collaborative Learning Management with Jigsaw Technique 
on English Reading Skill for Grade 8 Students 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ One Group Pretest- posttest Design มี
วัตถุประสงคดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  (Jigsaw) ระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง ม. 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ 
จังหวัดตาก จํานวน 28 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก            
1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 6 แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Swim และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  วิชาภาษาอังกฤษ  สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย การทดสอบคาที (t-test 

dependent) การหาคาเฉลี่ย (X�) การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละ  
ผลการวิจัย พบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 พบวา นักเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวาเกณฑ  คิดเปนรอยละ 80.23  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (X� = 3.52) 
 

คําสําคัญ: เทคนิคจิ๊กซอว / การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ/ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
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Abstract 

This research is an experimental research using the One Group Pretest-posttest Design 
model. The purpose of the research were 1) to compare English learning achievement in English 
reading skill before and after teaching with collaborative learning management with  jigsaw 
technique. 2) to compare English learning achievement in English reading skill after teaching with 
collaborative learning management with jigsaw technique to the criterions and 3) to study the 
satisfaction of the grade 8 students toward collaborative learning management with jigsaw 
technique. The populations were 28 students from grade 8, class 2/1, of Watmaneephrisone 
municipal school, Tak province, in the second semester, the academic year 2560  who were 
selected by multi-stage sampling which were Cluster Random Sampling and Simple Random 
Sampling, The instruments used in this research were 1) 6 lesson plans which were collaborative 
learning management with jigsaw technique 2) the test with the content about “Swim” and 3) 
the student satisfaction questionnaire on collaborative learning management with jigsaw 

technique. Statistics which were used in the research include: t-test dependent, the mean (X�), 
the standard deviation and the percentage. 

The result found that; 
1. The results of the comparison of learning achievement between pre-test and post test 

showed that the achievement after using collaborative learning management with jigsaw 
technique is higher than before with significant differences at the .05 level. 

2. The results of the comparison between learning achievement after using collaborative 
learning management with jigsaw technique and the criterions 70 % showed that the learning 
achievement was higher than the criterions with the percentage of 80.23 

3. The results of the study on the satisfaction of the grade 8 students toward the 
cooperative learning with Jigsaw technique in English showed that the students satisfaction were 

at a high level (X� = 3.52) 

The keyword: Jigsaw technique / collaborative learning management / English reading skill  
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู  การประกอบอาชีพ  การสราง
ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรแีละความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
และผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได  รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศท่ีเปน
สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยาง
ตอเ น่ืองตั้งแต ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  ผู เรียนจะมีเจตคติ ท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมี
ความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 

การเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทย หลักสูตรการศึกษาไทยไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศภาษาหน่ึงในหลักสูตรตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะดําเนินมานานแลวก็ตามแตก็ยังพบวา  การเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นักเรียน
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเรื่องทักษะ
การอาน ซึ่งผูสอนพบปญหาวา จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด จํานวน  28  คน 
มีปญหาดานการอาน เน่ืองจากนักเรียนอานคําศัพท สํานวน หรือ ประโยค ไมถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของ
เรื่องท่ีอานไดนอย ไมสอดคลองกับแนวทางท่ีผูสอนตั้งเปาหมายไวหรืออานขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง
ได  
 จากสภาพปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวไวมาแลวจะเห็นไดวา  การ
อานเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่ง ตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูแลวยัง
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน
จึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพราะการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ เนนใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุมรวมกัน เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคตางๆ การเผชิญปญหาและ
การแกไขปญหา  ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน และท่ี
สําคัญผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน และ
พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการอานสูงข้ึน และรูคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ 
สามารถนาความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ท้ังในดานการศึกษาคนควาในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 นอกจากการนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มาใชในการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษแลว  ความรูสึกช่ืนชอบท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง
เชนกัน เน่ืองจากความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันท่ีกระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงในครั้งตอไปใหบรรลุผล
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สําเร็จดวยดี  รวมท้ังการศึกษาในรายวิชาตางๆ  ความพึงพอใจจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจตอการเรียน  ซึ่ง
จะสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
       ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนเทศบาลวัดมณี

ไพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด    
1.2 กลุมตัวอยาง 

        กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนเทศบาล
วัดมณไีพรสณฑ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแมสอด ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 28 คน ซึ่ง
ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบแบงกลุม ( Cluster Random 
Sampling) และการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) 

2. เนื้อหาและระยะเวลา 
 2.1 เนื้อหา 
      เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง Swim ประกอบดวยเน้ือหายอย 6 ตอนดังน้ี 1) you don’t understand 2) 
Emily’s ambition 3) Emily’s rival 4) a lot of money 5) the big day 6) the winner  
 2.2 ระยะเวลา 
       ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา ตั้งแต วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว จํานวน 6 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง ซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผานการตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองของตัวช้ีวัดและ
ความสอดคลองของกิจกรรมและเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคา IOC= 0.6 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก   จํานวน 30 ขอ  

1 ฉบับ ซึ่งมีความยากงายระหวาง 0.46 – 0.79 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.40 – 0.86   และคาความเช่ือมั่น 
0.95 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว 
(Jigsaw) วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา IOC = 0.8 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู โดยดําเนินการดังน้ี  

1. ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนแลววัดความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pretest)  
กับกลุมตัวอยาง 

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวกับกลุมตัวอยาง โดยใชเวลา
สอน 6 ช่ัวโมง จํานวนแผนการจัดการเรยีนรู 6 แผน  

3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียน (Posttest) กับกลุมตัวอยาง และใหตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว  

 
 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังน้ี 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน ผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
  1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  1.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

1.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลัง 
เรียน ดวยสถิติทดสอบที (t-test) 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรบั
การจัดการเรยีนรูโดยแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ ผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
                       2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล
การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
            2.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ  
            2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรยีนกับ 
เกณฑ โดยใชสถิติการหาคารอยละ  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคจิ๊กซอว ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

           3.1 นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษมาตรวจให
คะแนน 

            3.2 หาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ  คะแนนเฉลีย่คิดเปนรอยละ 80.23  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชา 
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ภาษาอังกฤษ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 3.52)    

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางภาษาท่ีสูงข้ึนอยางชัดเจน คือ 
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  11.61  คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  24.07  คะแนน  และสูงกวาเกณฑผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีตั้งไวคือ รอยละ 70 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพดี  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการหาคุณภาพ
อยูในเกณฑใชได นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ มีความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม เน่ืองจากนักเรียนได
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอาน ในกลุมรวมกัน นักเรียนจึงมีความมั่นใจท่ีจะอาน
ภาษาอังกฤษ เพราะถานักเรียนอานไมได  หรือทํากิจกรรมการอานไมได เพ่ือนในกลุมก็จะชวยเหลือ การใชการ
เรียนแบบรวมมือน้ีทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีความรูสึกอบอุนในการเรียนรู เน่ืองจากเพ่ือนสมาชิกจะคอยชวยเหลือ
ดวยความเต็มใจและเมื่อปฏิบัติกิจกรรมไดเหมือนเพ่ือน ก็จะเกิดกําลังใจจากการเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของ พรรณรัศมี  เงาธรรมสาร (2533 : 35-36, อางถึงใน ดระลอง  เกสร, 2545 : 19-20) ท่ีกลาวไววา 
สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือ จะคอยชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการ
เรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม และยังสอดคลองกับคํากลาวของ จันทรา ตันติพงศานุ
รักษ (2545 : 37) ท่ีกลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมี
สวนรวมในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุมอยางแทจริง ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปน
ทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนการเปนกําลังใจซึ่งกันและกันคนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีเรียนออนกวาสมาชิกใน
กลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุก
คนในกลุมดวย  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิคจิ๊กซอว วิชาภาษาอังกฤษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 28 คน พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคจิ๊กซอว มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  (X� = 3.52)   ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 
การจัดกิจกรรมมีข้ันตอนและกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนมี
ความเหมาะสมและมีความหลากหลาย มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  เทคนิควิธีการสอนของผูสอน ผูเรียนชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเปนอยาง
ดีมีความรูสึกชอบวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอารุณี  บุญยืน (2547 : 27 - 51) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบจิกซอว เรื่อง  ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตร  สาระสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนโดยเทคนิคจิ๊ก
ซอว มีความสนใจในการเรียนอยูในระดับดี นอกจากน้ีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ทําให
นักเรียนรูจักใชทักษะกระบวนการรายบุคคลและรายกลุม มีทักษะทางสังคมมากข้ึน มีกระตือรือรนและปฏิบัติหนาท่ี
ในการทํางานรวมกันใหงานกลุมประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ Johnson, D.W.,& R 
T . (1999) กลาวไววา เทคนิคจิ๊กซอวน้ัน ผลงานของทุกคนเปนผลงานของกลุม ซึ่งเปนความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุมในเวลาเดียวกัน โดยการจัดกลุมนักเรียนคละความสามารถ สมาชิกในกลุมจะไดรับมอบหมายงานให
ศึกษาคนควา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณกันและกัน จนสามารเขาใจและกลับไปอธิบายใหกลุมของตนฟง จน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน 
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ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว มีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูเรียนมีความเขาใจภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช 
1.1 การจดัการเรียนรู ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

รวมท้ังผูเรียนกับผูเรียน  
1.2 ผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีอิสระในการคิดเสนอความคดิเห็น 

รวมท้ังมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.3 แผนการจัดการเรยีนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆหรือระดับช้ันอ่ืนตอไป 
2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป   

2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิคจิ๊กซอว เชน เพศ อายุของนักเรียน เปนตน 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาระหวางนักเรียนเรียนเกง ปานกลางและออน 
2.3 ควรมีการนําการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว ไปดําเนินการวิจัย 

ในทักษะการฟง การพูดและการเขียนในครั้งตอไป 
1.4 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรูโดยใชกระบวนการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดย 

ใชเทคนิคจิ๊กซอว ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
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ผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 
ท่ีมีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
Effects of Collaborative Learning Management Using STAD Technique  

on English Reading Skill and Learning Achievement English for Grade 7 Students 
 

เทอดพงษ  เสียงหวาน1 0ชลชลิตา  แตงนารา0

2 และ วชิราภรณ  สิงหวงค3 
 Therdpong  Siangwan1 Chonchalita  Taengnara2 and Wachiraporn  Singwong3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2อาจารยประจาํโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
3ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลอง โดยใชรูปแบบ Student Teams Achievement Division (STAD) มี
วัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนและหลังเรียน
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ และ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสรรพ
วิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย การสุมตัวอยาง
แบบแบงกลุม (Cluster Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) 
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จํานวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (X�) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และรอยละ 

ผลการวิจัย พบวา 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางหลังเรียนกับเกณฑ รอยละ 70 พบวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 77.80 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD พบวา โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (X� = 4.13) 
 
คําสําคัญ : การเรียนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ/ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ/ ทักษะการอานภาษาอังกฤษ/ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
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Abstract 

This research is an experimental research using Student Teams Achievement Division 
(STAD) Design model. The purpose of the research were 1) to compare English learning 
achievement in English reading skill before and after teaching with collaborative learning 
management by using STAD technique. 2) to compare English learning achievement in English 
reading skill after teaching with collaborative learning management by using STAD technique to 
the criterions and 3) to study the satisfaction of Grade 7 students toward collaborative learning 
management using STAD technique. The samples were grade 7 students, in the second semester, 
the academic year 2560 who were selected by multi-stage sampling which were cluster random 
sampling and simple random sampling, Sapphawitthayakhom School, Tak province. The 
instruments used in this research were 1) 3 lesson plans which were collaborative learning 
management by using STAD  technique 2) the test with the content about “Comparison” and 3) 
the student satisfaction questionnaire on collaborative learning management using STAD 
technique. Statistics used in the research include: the mean (X�), the standard deviation and the 
percentage. 

The result found that; 
1. The results of the comparison of learning achievement between pre-test and post test 

showed that the achievement after using collaborative learning management using STAD 
technique is higher with significant differences at the .05 level. 

2. The results of the comparison between learning achievement after using collaborative 
learning management using STAD technique and the criterions 70 % showed that the learning 
achievement was higher than the criterions with the percentage 77.80 

3. The results of the study on the satisfaction of grade 7 students toward the 
cooperative learning using STAD technique in English showed that the students satisfaction were 
at a high level. (X� = 4.13) 
 
Keywords: STAD technique / collaborative learning management / English reading skill / learning 
achievement 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

สังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู  การประกอบอาชีพ  การสราง
ความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรแีละความรวมมือกับประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง
และผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได  รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน  และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตภาษาตางประเทศท่ีเปน
สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียน
การสอนภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานมีความคาดหวังวา  เมื่อผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยาง
ตอเ น่ืองตั้ งแต ช้ันประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผู เรียนจะมี เจตคติ ท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใช
ภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน 
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รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2551)  

การเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนไทย หลักสูตรการศึกษาไทยไดบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศภาษาหน่ึงในหลักสูตรตลอดมาจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามแมวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะดําเนินมานานแลวก็ตามแตก็ยังพบวา  การเรียนการสอนยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นักเรียน
ขาดความสนใจ ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมสามารถนําความรูไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได ปญหาหน่ึงของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูท่ีตัวผูเรียน เพราะนักเรียนบางคนมี
พ้ืนฐานการอานนอย ไมมีความเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน เน่ืองจากเปนวิชาท่ีตองใชความจําและทักษะมาก บางคนไม
ชอบวิชาภาษาอังกฤษเปนทุนเดิมอยูแลว ความรูของนักเรียน และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การสอน
นอกจากจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลแลว ยังตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุม เพราะนักเรียนไม
เหมือนกัน นักเรียนท่ีเรียนเกงก็จะเรียนไดคลองแตนักเรียนท่ีเรียนออนก็จะทําไมทันเพ่ือน ซึ่งอาจจะทําใหนักเรียน  
ทอถอย (รวิพล อุนลอย, 2546) 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเรื่องทักษะ
การอาน ซึ่งผูสอนพบปญหาวา จากผลการเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/8  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน  34  คน มีปญหาดานการอาน เน่ืองจากนักเรียน
อานคําศัพท สํานวน หรือ ประโยค ไมถูกตอง และสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานไดนอย ไมสอดคลองกับ
แนวทางท่ีผูสอนตั้งเปาหมายไวหรืออานขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได 

จากสภาพปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวไวมาแลวจะเห็นไดวา  การ
อานเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่ง ตอการศึกษาหาความรูและพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความรูแลวยัง
กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไดแนวคิดในการดําเนินชีวิต การอาน
จึงเปนหัวใจของการศึกษาทุกระดับและเปน เครื่องมือในการแสวงหาความรูเรื่องตางๆ 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD มาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพราะการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระ เนนใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอ
ตนเองและกลุมรวมกัน เปนการฝกทักษะใหผูเรียนรูจักสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคตางๆ การเผชิญปญหาและ
การแกไขปญหา  ทําใหเกิดความสนุกสนาน ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน และท่ี
สําคัญผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน และ
พัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพในการอานสูงข้ึน และรูคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ 
สามารถนาความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ท้ังในดานการศึกษาคนควาในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  

นอกจากการนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใชในการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษแลว  ความรูสึกช่ืนชอบท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือความพึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง
เชนกัน เน่ืองจากความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันท่ีกระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงในครั้งตอไปใหบรรลุผล
สําเร็จดวยดี  รวมท้ังการศึกษาในรายวิชาตางๆ  ความพึงพอใจจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ สนใจตอการเรียน ซึ่ง
จะสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนและหลังเรียน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรยีนกับเกณฑ (รอยละ70) 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไดดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 358 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จํานวน 34 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 
Sampling) และการสุมแบบงาย (Simple Random)  
2. เนื้อหาและระยะเวลา 

2.1 เนื้อหา 
เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจากหนังสือ 

Motivate Student’s book 2 ซึ่งเปนหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 เรื่อง Comparison ประกอบดวยเน้ือหา  3 เรื่องดังน้ี 1) 
Positive Degree 2) Comparative Degree 3) Superlative Degree โดยใชผลการเรียนเรื่อง 
Comparison ในปการศึกษา 2559 ชวยในการเลือกเน้ือหาในการทําวิจัย 

2.2 ระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ มีดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD จํานวน 3 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ใชเวลาในการ

สอน 6 ช่ัวโมง ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งผานการตรวจสอบความชัดเจน 
ความถูกตองของตัวช้ีวัดและความสอดคลองของกิจกรรมและเน้ือหา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยมีคา IOC 
เทากับ 0.6 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 1  
ฉบับ ซึ่งมีมีความยากงายระหวาง 0.41 – 0.75  คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.45 – 0.85   และคาความเช่ือมั่น  
0.89 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผานการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง โดยมีคา IOC เทากับ 0.8 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู โดยดําเนินการดังน้ี  
1. ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลววัดความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-test)  

กับกลุมตัวอยาง 
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2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับกลุมตัวอยาง โดยใช
เวลาสอน 6 ช่ัวโมง จํานวนแผนการจัดการเรียนรู 3 แผน  

3. ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (Post-test) กับกลุมตัวอยาง และใหตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจยั ดังน้ี 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน คณะผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
1.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล

การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
1.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 

ภาษาอังกฤษ 
1.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษอังกฤษกอนและหลัง 

เรียนดวยสถิติทดสอบที (t-test) 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูโดยแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ ผูวิจัยได ดําเนินการดังน้ี 
2.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มาตรวจใหคะแนน บันทึกผล

การสอบของผูเรียนเปนรายบุคคล 
2.2 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนกับ 

เกณฑ โดยใชสถิติการหาคารอยละ  
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
           3.1 นําคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษมาตรวจให
คะแนน 

            3.2 หาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ 77.80  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ  

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (X� = 4.13)    

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งดูจากคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางภาษาท่ีสูงข้ึนอยางชัดเจน คือ 
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คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  13.18 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  31.12  คะแนน  และสูงกวาเกณฑท่ีโรงเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งไวคือ รอยละ 70 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพดี  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการหา
คุณภาพอยูในเกณฑใชได นักเรียนมีความพึงพอใจในบรรยากาศ มีความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม เน่ืองจาก
นักเรียนไดพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอาน ในกลุมรวมกัน นักเรียนจึงมีความ
มั่นใจท่ีจะอานภาษาอังกฤษ เพราะถานักเรียนอานไมได  หรือทํากิจกรรมการอานไมได เพ่ือนในกลุมก็จะชวยเหลือ 
การใชการเรียนแบบรวมมือน้ีทําใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีความรูสกึอบอุนในการเรยีนรู เน่ืองจากเพ่ือนสมาชิกจะคอย
ชวยเหลือดวยความเต็มใจและเมื่อปฏบัิติกิจกรรมไดเหมือนเพ่ือน ก็จะเกิดกําลังใจจากการเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลอง
กับความเห็นของ 1) พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533, อางถึงใน ระลอง  เกสร, 2545) ท่ีกลาวไววา สมาชิกกลุมใน
การเรียนแบบรวมมือ จะคอยชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของ
สมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม 2) จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2543) ท่ีกลาวถึงการเรียนรูแบบ
รวมมือวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยแตละคนมีสวนรวมในการเรียนรู และในความสําเร็จ
ของกลุมอยางแทจริง ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู ตลอดจนการเปนกําลังใจ
ซึ่งกันและกันคนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีเรียนออนกวาสมาชิกในกลุม ไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
ตนเองเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมดวย และยังสอดคลองกับผลวิจัย
ของ อามัดไญนี ดาโอะ (2553) เรื่อง ผลการเรียนแบบรวมมือตอสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจากการทดสอบหลังการ
สอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD วิชาภาษาอังกฤษ กับกลุมตัวอยางจํานวน 34 คน พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  (X� = 4.13) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การ
จัดกิจกรรมมีข้ันตอนและกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม สื่อท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนมีความ
เหมาะสมและมีความหลากหลาย มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  เทคนิควิธีการสอนของผูสอน ผูเรียนชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนเปนอยางดีมี
ความรูสึกชอบวิชา  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รวิพล อุนลอย (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ผลของการเรียนแบบรวมมือตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา นักเรียน 2 ท่ีไดรับการ
สอนโดยการเรียนแบบรวมมือมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนสวนใหญมีทักษะในการทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายดีและมีความพอใจในผลงานของกลุมด ี

ดังน้ันจึงสรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีความสอดคลองกันกอใหเกิดการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูเรียนมีความเขาใจภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช 
1.1 การจดัการเรียนรู ครูผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมปฏิสมัพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  

รวมท้ังผูเรียนกับผูเรียน  
1.2 ผูสอนควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนแตละคนมีอิสระในการคิดเสนอความคดิเห็น 

รวมท้ังมีสวนรวมในการทํางานกลุม รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
1.3 แผนการจัดการเรยีนรูท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการ 
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เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆหรือระดับช้ันอ่ืนตอไป 
1.4 ควรมีการจัดกลุมผูเรยีนใหเหมาะสม โดยมีการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐานนักเรียน แลวนํา 

คะแนนท่ีไดมาจัดเรียงแลวแยกผูเรียนเปนกลุมเกง ปานกลาง และออนใหเกิดความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2. ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป   

2.1 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลตอการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิค STAD เชน เพศ อายุของนักเรียน เปนตน 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาระหวางเรียนเกง ปานกลางและออน 
2.3 ควรมีการนําการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ไปดําเนินการวิจัย 

ในทักษะการฟง การพูดและการเขียนในครั้งตอไป 
2.4 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรยีนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดย 

ใชเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชโดยกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกและ 3) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง ปการศึกษา 2560 จํานวน 17  คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  1) แบบวัดความสามารถดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 2) 

แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 8 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 16 ช่ัวโมง  3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุก สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ คาสถิติ t- test แบบ dependent 

 ผลการวิจัยพบวา 

1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75   

 2. ผลการศึกษาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย

ใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อยูในระดับมากท่ีคาเฉลี่ย 

4.17 

คําสําคัญ:  การพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ /การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนแบบ

เชิงรุก/ กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 
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Abstract 

This research aimed 1) to design lesson plans for developing English communicative 

competence by using active learning techniques for Grade 5 students according to the set criteria 

of 75/75 2) to compare the sample group’s English communicative competence before and after 

exposed to the lessons of active learning and 3) to study the sample group’s satisfaction towards 

the lessons for developing English communicative competence by using active learning. The 

sample group, which was selected by purposive sampling, consisted of 17 students who were 

studying in Grade 5 at Banhingling School. The research instruments were 1) English 

communicative competence pretest and posttest 2) eight lesson plans of active learning (16 

periods) 3) a questionnaire used for surveying students’ level of satisfaction on the lessons for 

developing English communicative skills by using active learning for Grade 5 students at 

Banhingling School.    

The t-test for dependent samples was used to analyze the data in order to assess the 

students’ English communicative competence before and after using the lessons for developing 

English communicative competence by using active learning. In addition, mean and standard 

deviation were used to evaluate the students’ opinions towards the lessons. 

The results of the study were: 

1. The efficiency criteria of the lesson activities were 80.44/ 80.00 which were higher than 

the set criteria of 75/75. 

2. The posttest average score of English communicative competence of the students 

after learning the lessons for developing English communicative competence by using the active 

learning was higher than the pretest score at the 0.05 level of significance. 

3. The students’ satisfaction level on the lessons designed for developing English 

communicative competence by using the active learning was at good level (�̅� = 4.17)  
. 

Keywords: developing English communicative competence/ English lesson planning by using the 

active learning concepts/ active learning approach 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งท่ีจําเปนมาก เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชใน

การติดตอสื่อสารในฐานะภาษากลางของโลก การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการเรียนรูภาษาเพ่ิมเติมของผูท่ี

สนใจ ตลอดจนเพ่ือใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจดานตางๆ และเพ่ือเขาใจความแตกตางทาง

การเมืองและวัฒนธรรมของแตละประเทศการเรียนรูภาษาตางประเทศจะชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการ

สื่อสารกับคนตางชาติไดอยางมั่นใจนอกจากน้ียังเปนการแลกเปลี่ยน เผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมไทย สามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลกไดอีกดวย (กรมวิชาการ.  2544 : 289) อีกท้ังหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหนักเรียนไทยไดเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเน่ืองตั้งแต

ระดับประถมศึกษาจนระดับมัธยมศึกษา และสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย
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คาดหวังวาผูเรียนจะมีประสิทธิภาพการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร  การศึกษา  การประกอบอาชีพ 

ตลอดจนสามารถรูวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 เพ่ือใหการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนจึงควรมีลักษณะท่ีผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู นอกจากน้ีการจัดกระบวนการสอนยังควรสอดคลองกับสภาพ

ความเปนจริงและควรประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษา ซึ่งกิจกรรมควรฝก

ใหควบคูกับการเรียนรูท่ีไปสูการเรียนท่ีพ่ึงพาตัวเองได (Learner–Independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

(กรมวิชาการ, 2544) อันนําไปสูการใชภาษาใหถูกตองคลองแคลวเหมาะสม และใชไดจริงมากท่ีสุด  

 และในปจจุบันปญหาของนักเรียนท่ีขาดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงขาดความมั่นใจ

ในตนเอง อันเน่ืองมาจากบุคลิกภาพสวนตัว ความกลัวจะพูดเพราะสําเนียงไมดี ขาดความรูเรื่องไวยากรณหรือการ

ใชคําในบริบท รวมถึงขาดคลังคําศัพทท่ีมากพอ การจะแกปญหาน้ีได การจัดกระบวนการเรียนการสอนตองให

นักเรียนมีสวนรวมผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย นาสนใจ และผอนคลาย โดยกิจกรรมเหลาน้ีตองเปดโอกาสใหนักเรียน

ไดฝกทักษะทางภาษา และเสริมสรางความมั่นใจ และรูวิธีการเรียนภาษาตางประเทศ ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผู

ศึกษาคนความีความสนใจในการนําเอาเทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก  มาจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ซึ่งการเรียนรูแบบเชิงรุก  เปนกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือกระทํา

มากกวาการฟงเพียงอยางเดียว โดยมีกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนประยุกตใชทักษะและเช่ือมโยงองคความรูนําไป

ปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา โดยมีกระบวนการเรียนรูโดยการอาน การเขียนการโตตอบ และการวิเคราะหปญหา โดยให

ความสําคัญกับผูเรียน ใหผูเรียนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการ เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน

และผูเรียนดวยกันเอง  เนนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงและใชการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหผูเรียน

สามารถสรางองคความรูข้ึนไดดวยตนเองและสามารถนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ   ไดบทบาทของผูสอนเปนเพียงผู

อํานวยความสะดวก และเปนผูวางแผนในการจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนเทาน้ัน (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2555)  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะนักศึกษาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและกําลังฝกปฏิบัติวิชาชีพครูใน

โรงเรียนบานหินกลิ้ง จึงสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนบานหินกลิ้ง โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ซึ่งเปนวิธีการ

สอนอยางหน่ึงท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนสนใจและใชประสบการณดานการตัดสินใจการแกปญหา นอกจากน้ีผูเรียน

ยังไดฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสาํหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอน

เรียนและหลังเรียนโดยใชโดยกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมตีอการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
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 2. ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เพ่ิมข้ึนหลังการใช

รูปแบบการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 

3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย

ใชกระบวนการเรยีนรูแบบเชิงรุกในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกเพ่ือสรางรูปแบบการจดัการเรียนรูและนําไปใชในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู

จํานวน 8 แผน โดยการเลือกเน้ือหาผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศโดยเนนการกําหนดขอบเขตเน้ือหาตาม 

สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยไดจํานวน 8 บทเรียนดังน้ี   

บทท่ี หัวขอสําหรับแผนการจดัการเรียนรู จํานวนช่ัวโมง 
1 At School 2 
2 Fruits 2 
3 Vegetables 2 
4 Eating habit 2 
5 My family 2 
6 People and Occupations 2 
7 My house 2 
8 Places 2 

 

 ดานตัวแปร 

 ตัวแปรตน    ไดแก การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก  

 ตัวแปรตาม   ไดแก ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อําเภอหลมเกา 

จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560  

การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการ

เรียนรูแบบเชิงรุก 

- ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูโดย

ใชกระบวนการเรยีนรูแบบเชิงรุก 
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Teaching activities based on active learning approach 

 กลุมตัวอยาง คือนักเรียนประถมศกึษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ป

การศึกษา 2560 จํานวน 17 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุก โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการจัดการเรียนรูแนวภาษาเพ่ือการสื่อสารซึ่งมีข้ันตอนการ

สอน 5 ข้ันตอน และการจดัการเรยีนรูแบบเชิงรุกท่ีเนนใหผูเรยีนลงมือปฏิบัติและผูเรยีนเปนสาํคัญมีสวนรวมในช้ัน

เรียนผานกิจกรรมและการสะทอนการเรยีนรู การทํากิจกรรมกลุมจนไดรูปแบบการจดัการเรียนรูตามแผนภาพท่ี 1 

จากน้ันผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหา จุดประสงคการจดัการเรียนรูและกิจกรรมการจัดการเรียนรู และออกแบบ

แผนการจดัการเรียนรูตามข้ันสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดยใชกระบวนการเรยีนรูเชิงรุก สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 8 แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ 2 

ช่ัวโมง รวม 16 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 รูปแบบการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการ

เรียนรูแบบเชิงรุกซึ่งดัดแปลงและออกแบบมาจากข้ันการสอนแนวภาษาเพ่ือการสื่อสารของ ลิตเตลิวูด 

(Littlewood,1983) และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบเชิงรุกโดยแมคคินนีย (McKinney, 2008)  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนจาํนวน 20 ขอท่ีเปนแบบ

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมคีาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 และ

คาความเช่ือมั่นของขอสอบโดยวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.82 คาความยากงายอยูระหวาง 0.2-0.7 

และขอสอบแบบสัมภาษณการถามตอบในขอบเขตเก่ียวหัวขอท่ีไดผานการจัดการเรยีนรูท่ีเนนการฝกปฏิบัติการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใชเกณฑการวัดแบบ Rubric คะแนนเต็ม 20 คะแนน รวมคะแนนเตม็ของขอสอบ

คิดเปน 40 คะแนน 

1. Lead-in Using songs/ vocabulary search/vocabulary game 

 

2. Presentation Students analyze the language focus by 

- watching a conversation/ song/ interactive drill 

 

3. Practice 
Communicative games or activities 

4. Production Roleplaying/ mini-project/Interviewing 

5. Wrap-up 
Making mind maps/ reflecting on what they learn/ 

feedback given by students 

Steps of teaching 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรยีนรูแบบเชิงรุก เปนแบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท 

(Likert scale) โดยไดดดัแปลงจากขอคําถามในแบบสอบถามของวรางคณา เคาอน (2559) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.86 จํานวนแบบวัดมีท้ังหมด 10 ขอ แบงออกเปน 3 ดานคือ 1. ดานบรรยากาศในการจดัการเรียนรู 2. ดาน

กิจกรรมการจัดการเรียนรู 3. ดานพัฒนาการของนักเรียน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้งโดยไดดําเนินการ

ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามข้ันตอน ตอไปน้ี 

1. วัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียนกับกลุมทดลองดวยแบบวัดความสามารถดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-test) โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ท่ี

สรางข้ึน 

2. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมใหนักเรียนเขาใจ 

3. ผูวิจัยดําเนินการสอนโดยใชแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก โดยดําเนินการสอนท้ังหมด 8 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลาการสอน

ท้ังหมด 16 ช่ัวโมง ในปการศึกษา 2560 ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 –  1 มีนาคม พ.ศ. 2561 สอน

สัปดาหละ 2 วัน ในวันพฤหัสและวันศุกร วันละ 1 ช่ัวโมง  

 4. หลังจากดําเนินการสอนครบ 16 ช่ัวโมงแลว ใหกลุมทดลองทําการวัดความสามารถดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ

เรียนรูแบบเชิงรุก  

5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูดวยการหาคา E1/E2 โดยวิเคราะหคาคะแนนรอยละ

จากคะแนนรายบทและคะแนนวัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน 

2. เปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยใชคา t (t-test for 

dependent samples) 

3. การประเมินระดับความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะหคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง 
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S.D.

19.65 3.26

32.00 4.58
0.0000

t

*

การทดสอบ

ก่อนเรียน

หลังเรียน
11.7312.35 4.34

Sig.(1-tailed)D D.D..S

ตารางท่ี 1 คะแนนรายบทจํานวน 8 บทและคะแนนการวัดความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกมีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีตั้ง

ไวคือ 75/75 

 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอน

เรียน-หลังเรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษกอนและหลังเรยีน โดยใช คะแนนเฉลี่ย (

x ) สวน 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาทางสถิติ (t-test for dependent samples) 

 

 

 

นักเรียนคนท่ี คะแนนทดสอบ
รายบทรวม 
(80) 

รอยละ คะแนนหลังเรียน 
(40) 

รอยละ 

1 65 81.25 34 85 
2 62 77.50 31 77.5 
3 63 78.75 30 75 

นักเรียนคนท่ี คะแนนทดสอบ
รายบทรวม (80) 

รอยละ คะแนนหลังเรียน 
(40) 

รอยละ 

4 58 72.5 29 72.5 
5 69 86.25 37 92.5 
6 65 81.25 38 95 
7 65 81.25 39 97.5 
8 63 78.75 31 77.50 
9 66 82.50 36 90 
10 62 77.50 26 65 
11 66 82.50 32 80 
12 61 76.25 29 72.50 
13 69 86.25 24 60 
14 69 86.25 37 92.50 
15 68 85 36 90 
16 62 77.50 27 67.50 
17 61 76.25 28 70 

 รวม 1,094 80.44 544 80 
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จากตารางท่ี 2 พบวา การทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.65 คะแนน 
และ 32 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
3. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก  

 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 

 
ขอ ประเด็นการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

ดานบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 
1 ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
2 ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.06 0.66 มาก 
3 ชวยใหนักเรียนกลาแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดาน

กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.24 0.56 มาก 

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 4.28 0.58 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

4 กิจกรรมการเรียนสงเสรมิการสื่อสารโตตอบระหวางคูสนทนา 4.35 0.70 มาก 
5 นักเรียนมสีวนรวมในกิจกรรมการฝกสนทนากับเพ่ือนรวมช้ัน 4.00 0.50 มาก 
6 เน้ือหา และความยากงายของกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน ดาน

พัฒนาการของนักเรียน 
4.35 0.61 มาก 

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 4.23 0.60 มาก 
ดานพัฒนาทางการเรียน 

7 นักเรียนเขาใจบทสนทนาภาษาอังกฤษดีข้ึน 4.00 0.35 มาก 
8 นักเรียนเลือกใชคําศัพทและสํานวนในการสื่อสารไดเหมาะสมกับ

สถานการณ 
4.12 0.70 มาก 

9 นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดคลองแคลวข้ึน 4.06 0.43 มาก 
10 นักเรียนสามารถนําบทสนทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
4.00 0.79 มาก 

คาเฉลี่ยรวมรายดาน 4.04 0.57 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 4.17 0.40 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบวานักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรยีนรูแบบเชิงรุกโดยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.17 อยูในระดบัมาก และ

พบวาประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดตอการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกคือชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษโดย

มีคาเฉลีย่อยูท่ี 4.53 อยูในระดับมากท่ีสุด และพบวาประเด็นท่ีนักเรยีนมีความพึงพอใจเปนอันดับสดุทายมี 3 

ประเด็นคือ 1) นักเรียนมสีวนรวมในการฝกกิจกรรมการฝกสนทนากับเพ่ือนรวมช้ัน โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 
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4.00 อยูในระดับมาก 2) นักเรียนเขาใจบทสนทนาภาษาอังกฤษดีข้ึน โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 อยูในระดับ

มากและ 3) นักเรียนสามารถนําบทสนทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวันได โดยคะแนนเฉลี่ยรวม

เทากับ 4.00 อยูในระดับมาก 

เมื่อวิเคราะหขอมลูเปนรายดานพบวานักเรียนมคีวามพึงพอใจในดานการจัดบรรยากาศในการเรียนรูมาก

ท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.28 อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือดานพัฒนาทางการเรยีนโดยมี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 ซึ่งอยูในระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุก มีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75  

 2. ผลการศึกษาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกสําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดย

ใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง อยูในระดับ 4.17 ซึ่งมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1.แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุกมีคาประสิทธิภาพเทากับ 80.44/ 80.00 ซึ่งมีคามากกวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน

การวิจัยท่ีตั้งไว อาจเน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติและสนุกกับกิจกรรมท่ี

หลากหลาย และมีการสรุปความรูท่ีไดเรียนเปนแบบแผนผังความคิดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพ่ือนๆ

ในช้ันเรียนทําใหเรียนรูไดดี ประกอบกับการคัดเลือกเน้ือหามีลักษณะหัวขอท่ีอยูในชีวิตประจําวันของเด็กทําใหเด็ก

สามารถทําคะแนนรายบท และคะแนนหลังเรียน (posttest) ไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรี เกษพิชัยณรงค 

(2557) ซึ่งพบวา การเรียนเชิงรุกเปนการเรียนท่ีเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอนซึ่งสงผลใหผูเรียนมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน  

2. จากการวิเคราะหผลการศึกษาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบเชิงรุก สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานหินกลิ้ง พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีคาคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 12.35 คะแนน ซึ่งเปนไปตามขอ

สมมุติฐานของการวิจัย อาจเน่ืองมาจาก การท่ีผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษท่ีเนนการสื่อสารมากวา

การทองจําคําศัพทหรือกฎไวยากรณ และเปดโอกาสใหผูเรยีนไดฝกการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารผานกิจกรรมเกม การ

รองเพลง หรือการแสดงบทบาทสมมุติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา เคาอน (2559)   ท่ีกลาวไววาการจัด

สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู ท่ีเนนบริบทและการนําไปใชจริงมากกวาการจดจํา โดยเฉพาะการใหผูเรียนใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณจริงจะชวยใหผู เรียนเกิดความเขาใจและสามารถประยุกตใช

ภาษาอังกฤษไดดีกวาการทองจํา และการท่ีผูวิจัยไดนําแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกมาสรางรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสามารถภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยมีการนํารูปแบบกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการกลุม 

การเรียนรูแบบใชเกม การเรียนรูแบบผังความคิด การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด ทําใหผูเรียน ทําใหผูเรียนมี

สวนรวมในกระบวนการเรียนรูในช้ันเรียน ไดลงมือปฏิบัติ ไดฝกฝนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีความ
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กระตือรือรนในการเรียน การเพ่ิมพูนประสบการณการประยุกตใชในสิ่งท่ีเรียนรู และทําใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ

การเรียนรู จึงทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและองคความรูท่ีไดจากการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของกิตติกร รักษาพล (2559) ท่ีพบวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมฝกความสามารถดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษตามกระบวนการเนนการเรียนรูเชิงรุกเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากทําใหผูเรียนสามารถใช

กลวิธีฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดท้ังในและนอกหองเรียนและทําใหมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

 3. จากผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกพบวานักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย

เทากับ 4.17 ซึ่งอยูในระดับมากและเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ผลดังกลาวเกิดจากการนําแนวคิดและการใช

กิจกรรมของการเรียนรูแบบเชิงรุกในการจัดการเรียนรู มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เนนผูเรียนมีสวนรวมและสราง

บรรยากาศการจัดการเรียนรูท่ีผอนคลายมีเสียงเพลง มีเกม มีการแสดงบทบาทสมมุติ และเนนใหผูเรียนวิเคราะหทํา

ความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน สรุปความเขาใจดวยทําแผนผังความคิดเปนกลุม ซึ่งสอดคลองกับกองกาญจน วชิรพนัง 

(2558) ท่ีพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการเรียนรูมี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการทํางานเปนกลุม ทําใหสนุกกับการเรียนและ

รูสึกวาการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกทําใหการเรียนนาสนใจกวาการน่ังฟงผูสอนบรรยายเพียงอยางเดียว 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาความสามารถดานการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุกกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน ๆ 

เชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะการคิดท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูวิชา

ภาษาอังกฤษท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก 
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การพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
The Development of English Grammar Competence by Using Games for Grade 7 

 
บุศยสราลี  บุตรอามาตย1 และ อโณทัย พลเย่ียม เพชรแสง2 
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1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
2อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                
ปท่ี 1 กอนและหลังการใชเกมในการสอนไวยากรณ และ 2) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการ
สอนไวยากรณ กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจักการเรียนรูท่ีใชเกม
การสอนไวยากรณ แบบทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชเกมในการสอนไวยากรณ และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอใชเกมในการสอนไวยากรณ ระยะเวลาในการทดลองท้ังหมด 15 ช่ัวโมง 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบคะแนนความ
แตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยการวิเคราะหคาที (t-test for dependent samples) ผลการวิเคราะห
ขอมูลพบวา 1) ผลการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเฉลี่ย 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.35 (S.D. 2.91) หลังเรียนเทากับ 26.69 (S.D. 4.47) 
การทดสอบหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และ 2) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใชเกม                    
ในการสอนในระดับมาก (xˉ=4.44) 

 
คําสําคัญ: ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ / เกม 
 

Abstract 
This research aimed to develop students’ English grammar competence by using game and 

to study students’ satisfaction levels of the sampling group. The sample group consisted of 48 grade 
7 students from Lomsakwittayakom School.   

Research instruments were lesson plans for developing students’ English grammar 
competence by using game, pre-test and post-test papers, and the questionnaire on 
students’satisfaction towards the teaching process. The statistics used for the data analysis is mean, 
standard deviation, and t-test for dependent samples. 

The findings were as follows: 
1. The students’ English grammar competence of the sample group after participating in 

lessons integrated developing English grammar competence by using game were significantly higher 
than the previous time before the students participated the lessons. 

2. The students had positive opinion on the lessons and showed the level of good 
satisfaction.  

 
Keywords: English grammar competence / game 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 ปจจุ บันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในชีวิตของเรา เพราะภาษาอังกฤษเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน 
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพท่ีมนุษยใชเพ่ืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต ผลของความรูทางดานภาษาอังกฤษ 
ชวยใหมนุษยไดนําไปพัฒนาทางดานความรู และทักษะชีวิต ซึ่งทําใหมีโลกทัศนกวางไกล เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล ใชภาษาในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต (อดุลย วิริยะ                  
เวชกุล, 2540 หนา 45) ในวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปน knowledge-based society การเรียนรูตลอดชีวิตและ              
การสรางสังคมแหงการเรียนรูในประเทศไทยไวในพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545) ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาวา “ใหเปนการศึกษา ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน” (สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาแหงชาติ 2545) โดยสงเสริมใหจัดการเรียนรู หลายรูปแบบรวมท้ังจัดใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต                   
ทุกรูปแบบ ตอมาในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559 (สํานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา, 
2552) ไดกําหนดนโยบายขอหน่ึงวา เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต และหน่ึง
ในสามวัตถุประสงคหลักของแผนฉบับน้ีไดกําหนดไววา “สรางสังคมไทยใหเปน สังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการ
เรียนรู” ดังน้ัน ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูภาษาอังกฤษ เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ                 
ใหมีความรอบรู ทันสมัย และสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 1                
บทท่ัวไป ความมุงหมาย และหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษา “ตองเปนไป เพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษย                   
ท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ               
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” และหมวด 1 มาตราท่ี 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน               
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม              
ใหผู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราท่ี 24(1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม                      
ให สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา และ                 
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการ                  
ใฝรูอยางตอเน่ือง  

สรรเสริญ สุวรรณประเทศ (2543 : บทนํา) ไดกลาววา ภาษาเปนเรื่องของกฎเกณฑท่ีตองอาศัยการจดจํา              
เพ่ือนําไปใชกับการพูด หากไมมีกฎเกณฑ หรือไวยากรณ การสื่อสารก็ยอมไมบรรลุผล เพราะตางฝายตางก็ไมสามารถ
เขาใจสารท่ีอีกฝายตองการสื่อไดอยางถองแท ดังท่ี ดิเรกชัย มหัธนะสน (2517 : 2-3) กลาวถึงความเก่ียวของ                  
ของภาษาและไวยากรณวา ไวยากรณเปรียบเสมือนเปนเครื่องกําหนดระหวางบุคคลชาติหน่ึง ภาษาหน่ึง ในการใชภาษา
ใหเปนแบบอยางเดียวกัน ไวยากรณมีความจําเปนในการสื่อความหมาย หรือการสื่อสารของแตละภาษายอมอยูใน
ลักษณะของรูปประโยคหรือถอยคําท่ียังคงอยูภายใตระบบกฎเกณฑทางภาษา การเรียนรูไวยากรณจึงมีความสําคัญ 
เพ่ือใหการสื่อความหมายทางไวยากรณคลองแคลวและถูกตอง วิจินตน ภาณุพงศ (2534 : 5) กลาวถึงเรื่องการใชภาษา
วาหากมีความรูทางดานภาษาไมเพียงพอ อาจใชภาษาไมไดผลดี การใชภาษาท่ีดีควรมี การฝกฝนใหเหมาะสมกับ
สถานการณ ดังเชน ธีรวิทย ภิญโญณัฐกานต (2543 : บทนํา) ไดกลาววาทุกภาษามีกฎเกณฑ แตไมมีภาษาใดท่ีไมมี
หลักเกณฑหรือไวยากรณ ซึ่งการใชภาษาใหเกิดความหมายท้ังการใชคํามารวมกันเปนกลุมคํา เปนวลี เปนประโยค                
ท่ีเปลงออกมา เปนภาษาพูด ตองใหถูกระบบของภาษาหรือไวยากรณ เพ่ือใหเกิดความหมายท่ีเก่ียวของกัน ท้ังน้ี                  
ควรคํานึงถึงความเหมาะสม ของภาษาและสถานการณ 

อาจกลาวไดวาไวยากรณคือรากฐานของภาษา การเรียนภาษาจะบรรลุผลสําเร็จหรือ ไมข้ึนอยูกับการ                    
มีรากฐานท่ีมั่นคง บุคคลท่ีเขาใจกฎเกณฑไวยากรณมักเปนผูท่ีมีพ้ืนฐานทางภาษา และสามารถใชภาษาอยางถูกตอง
เหมาะสม ปจจุบันไวยากรณมีความสําคัญและควรใชให ถูกตอง ดังท่ีอบรม สินภิบาล (2542 : บทนํา) กลาววาในการ
สมัครงานตางๆ ตองการผูท่ีรูภาษาอังกฤษดี และในการเขียน จําเปนตองเขียนใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา 
เพราะการเขียนมีหลายประเภทเชน บทรอยแกว บทรอยกรอง หรือการแสดงความคิดเห็น หากเพ่ิมลีลา ความ
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หลากหลายในการเขียนบทความหรือถอยคํายอมเกิดผลใหคนอ่ืนช่ืนชม ซึ่งการรูวิธีใชภาษาอังกฤษมีสวนชวยไดมาก 
นอกจากน้ี นววรรณ พันธุเมธา (2527 : 245) กลาววาไวยากรณชวยใหผูสงสารหรือผูพูดไดใชถอยคําท่ีเหมาะสมกับ
เจตนาของผูสงสารเหมาะกับความรูของผูรับ สารหรือผูฟง 

ความสําคัญและปญหาของไวยากรณภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมาขางตน ทําใหมีผูศึกษาปญหาตางๆ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษไว เชน ประนอม สุรัสวดี (2539 : 32) ไดให ความคิดเห็นวาการเรียน                 
การสอนภาษาอังกฤษน้ัน ครูผูสอนนาจะทําใหการเรียนการสอนสนุกสนาน เพราะภาษาเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับชีวิตจริง 
กิจกรรมทางภาษาจึงควรเปนกิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวเปนเรื่องราวของการมีสวน รวมและสมมุติสถานการณ ครูจึงควรใช
กิจกรรมเพ่ือชักจูงใหเด็กนักเรียนเกิดความสนุกสนานไปพรอมๆ กับการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการนําภาษาไปใชอยางไดผล
น่ันคือ การใชกิจกรรมเกม นักเรียนทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึน เปนการชวยเสริมการเรียนรูไดเปนอยางดี
สอดคลองกับ สันติ แสงสุข (2541 : 1) และครูควรจัดการเรียนการสอนใหอยูในรูปของเกมเพราะจะทําใหการเรียนสนุก
ยิ่งข้ึน 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาขอมูลตางๆ เก่ียวกับการใชเกมในการจัด                    
การเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ท้ังน้ี 
เพ่ือเปนแนวทางในการใชเกม เพ่ือพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษใหแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ และผูท่ีมีความสนใจ 
อีกท้ังเปนแนวทางในการนําเกมมาใชในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษใหแกครูผูสอน
ภาษาอังกฤษในระดับช้ันอ่ืนๆ 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                  
ปท่ี 1 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2                 
ปการศึกษา 2560 จํานวน 48 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน  
  1. การสอนไวยากรณโดยใชเกม 
 ตัวแปรตาม  
                   1. ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
                   2. ความพึงพอใจท่ีมีตอการสอนไวยากรณโดยใชเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชเกม 
  2. แบบทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1  
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ช้ันปท่ี 1  

 4. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลวิจัย 
 ผูวิจัยใชเวลาในการวิจัยท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ในระหวาง 30 ตุลาคม 2560 - 28 
กุมภาพันธ 2561 
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 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ กอนเรียน 

 2. สอนโดยใชวิธีการสอนโดยใชเกม จํานวน 15 ช่ัวโมง 

 3. ทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ หลังเรียน 

 4. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ 

 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 1. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชเกมในการสอนไวยากรณสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 - มีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทาน ซึ่งมีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.83 ถือวาใชได  
            2. แบบทดสอบความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชเกมในการสอนไวยากรณ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 - มีการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน                 
ซึ่งมีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.72 ถือวาใชได  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1  
 - วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามเกณฑ ดังน้ี    
   4.50  -  5.00  หมายถึง  เห็นดวยในระดับมากท่ีสุด 
   3.50  -  4.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับมาก 
   2.50  -  3.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับปานกลาง 
   1.50  -  2.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอย 
   1.00  -  1.49  หมายถึง  เห็นดวยในระดับนอยท่ีสุด 
            - มีการหาคุณภาพของแบบประเมิน โดยการหาคาความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน                           
ซึ่งแบบประเมินมีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.86 ถือวาใชได จากน้ันแจกแบบประเมินใหแกกลุมตัวอยางและนํา
ผลมาวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
            เปรียบเทียบคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกอนและหลังเรียน โดยใชคะแนนเฉลี่ย ( x )                  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาทางสถิติ (t-test for dependent samples) 
 

 

 ผลการทดสอบการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จํานวน 48 คน ไดผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการ t-test dependent 
ดังน้ี การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.35 และการทดสอบหลัง              
เสร็จสิ้นการเรียนรู มีคาเทากับ 26.69  จึงกลาวไดวาการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกมสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา
ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษหลังการใชเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการพัฒนาข้ึน 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ สําหรับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1 

ขอความ x̄  S.D. เห็นดวยในระดับ 
1. การสอนโดยใชเกม มีประโยชนตอการ
พัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษ 4.69 0.51 มากท่ีสุด 
2. การใชเกมในการสอนชวยจดจาํหลักการใช
ไวยากรณได 4.19 0.94 มาก 
3. การใชเกมในการสอนชวยใหมคีวามเขาใจใน
การใชไวยากรณเพ่ิมมากข้ึน 4.69 0.51 มากท่ีสุด 
4. เกมในแตละกิจกรรมมีความทันสมัย และ
ใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน 4.77 0.56 มากท่ีสุด 
5. เกมมีความนาสนใจ หลากหลาย ทันสมัย 4.13 0.76 มาก 
6. จํานวนเกมเหมาะสมกับเวลาท่ีใชในการ
จัดการเรียนรู 4.52 0.65 มากท่ีสุด 
7. เกมท่ีใชสามารถชวยกระตุนใหผูเรยีน 
อยากเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 4.17 0.69 มาก 
8. ข้ันการทบทวนโดยใชเกมมีประโยชนตอ
ผูเรยีนในการสรุปและเช่ือมโยงขอมูลท่ีได 
จากการเรียนเขากับการนําไปใชและความสนใจ 
ของตน 4.08 0.87 มาก 
9. เกมชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และกลา
แสดงออก 4.13 0.73 มาก 
10. การพัฒนาทักษะไวยากรณโดยใชเกม 
ชวยใหขาพเจาสนุกสนานในการเรยีนมากข้ึน 4.50 0.83 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.44 0.29 มาก 

 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมเพ่ือพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 อยูในระดับมาก (xˉ=4.44, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอ 4 เกมในแตละ

กิจกรรมมีความทันสมัย และใกลเคียงกับชีวิตประจําวัน (xˉ=4.77, S.D.=0.56) รองลงมาคือขอ 1 การสอนโดยใชเกม                  

มีประโยชนตอการพัฒนาไวยากรณภาษาอังกฤษ กับขอ 3 การใชเกมชวยใหมีความเขาใจในใชไวยากรณเพ่ิมมากข้ึน 

(xˉ=4.69, S.D.=0.51) และขอ 6 จํานวนเกมเหมาะสมกับเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู (xˉ=4.52, SD.=0.65) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 1. ผลการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชเกม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําให

ทราบวาการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกม มีคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากสาเหตุตางๆ เชน กอนการทําวิจัยการพัฒนาความรูดานไวยากรณ
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ภาษาอังกฤษโดยการใชเกม ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งผลของการเก็บรวมรวมขอมูลน้ีมีประโยชนในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนอยางมาก เพราะทําใหทราบถึงความแตกตางและ

ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดจุดประสงค เปาหมาย และวิธีการดําเนินกิจกรรมในการ

จัดการเรียนรูไดอยางชัดเจน อีกท้ังกิจกรรมท่ีดําเนินในการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนการทํา

กิจกรรมท่ีทําใหการเรียนการสอนสนุกสนาน เพราะภาษาเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับชีวิตจริง กิจกรรมทางภาษาจึงควรเปน    

กิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวเปนเรื่องราวของการมีสวนรวมและสมมุติสถานการณ ครูจึงควรใชกิจกรรมเพ่ือชักจูงใหเด็ก

นักเรียนเกิดความสนุกสนานไปพรอมๆ กับการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการนําภาษาไปใชอยางไดผล นักเรียนทุกคนท่ีมีสวนรวม

ในกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึนเปนการชวยเสริมการเรียนรู ไดเปนอยางดี สอดคลองกับ สันติ แสงสุข (2541 : 1) กลาววา 

นักเรียนท่ีเขารวมในการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการใชเกม ยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ

เรียนไวยากรณภาษาอังกฤษมากข้ึน เน่ืองจากไดนําการทักษะการเรียนรูความรูดานไวยากรณมาปรับใชในกิจกรรมเกม 

ซึ่งทําใหผูเรียนไดเกิดการนําความรูดานไวยากรณมาใชจริง อีกท้ังเกิดแรงจูงใจในทางบวกจากการทํากิจกรรมใน

บรรยากาศท่ีไมกดดันนอกเหนือจากการเรียนแบบบรรยาย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเองตามมา อีกท้ังยังไดรับการ

พัฒนาในทางบวกท้ังทางดานกายภาพและดานความคิดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของตนเองตอผูอ่ืน และในสวนของ

ประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะไวยากรณมีคาเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียนเทากับ 11.35 และหลังเรียนเทากับ 26.69                   

ซึ่งคาเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนมากกวา

คาเฉลี่ยทดสอบกอนเรียน ซึ่งสามารถอธิบายไดวาในการพัฒนาทักษะไวยากรณภาอังกฤษโดยใชเกม กลุมตัวอยาง

อาจจะมีเวลานอยในการทําแบบทดสอบ หรือการจัดการเรียนรูไมไดมีการทบทวนใหใชจริง ทําใหแยกแยะไวยากรณ   

ในแตละเรื่องไดคอนขางยาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนโดยผานกระบวนการการใชเกมแลว การใชเกม

จะเนนใหกลุมตัวอยางทดลองใชไวยากรณตางๆ จริง ซึ่งจะทําเขาใจและแยกแยะไวยากรณไดดีข้ึนจากประสบการณ   

ในการใชจริง  

 2. จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชเกมในการสอนไวยากรณ สําหรับนักเรียน                   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมในการสอนอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะเกม                  

ท่ีนํามาใชพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนกิจกรรมท่ีเนนการฝกปฏิบัติ และทุกคน

จะตองมีสวนรวมในทุกกิจกรรม จึงทําใหทุกคนรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู อีกท้ังรูปแบบ                  

ของเกมเปนเกมท่ีเนนในการนําไวยากรณมาใชในสถานการณตางๆ ในชีวิตจริง จึงทําใหผูเรียนรูสึกสนใจ ทําให

บรรยากาศในการเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน และผูเรียนสามารถนําไวยากรณไปใชในชีวิตได 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใชกิจกรรมและสื่ออ่ืนๆ ในการพัฒนาความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ  และ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย 
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชคือ แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ และแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ดังน้ี เฉลี่ย(X)  คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  คารอยละของคะแนนเต็ม และคา t-test 
ผลวิจัยพบวา  
 1. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมในระดับเหมาะสม
มาก (X = 4.41) 
 2. ผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ใชชุดฝกทักษะ โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85) 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop spelling exercise from Thai proper 
noun to English for grade 7 students 2) to compare pre-test and post-test score and 3) to study 
the satisfactory of learning management by using the spelling exercise from Thai proper noun to 
English. The sample consisted of 30 students of grade 7 class 4 from using random sampling 
methods including Cluster Random Sampling and Simple Random Sampling. The instruments 
applied in data collecting were lesson plans, exercises and satisfaction survey form. The statistics 
used in the study were percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings were as 
following: 
 1. The overall of Spelling exercise from Thai proper noun to English for grade 7 students 
at level of high satisfaction ( X = 4.41 ) 
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 2. Learning Achievement in Spelling exercise from Thai proper noun to English after using 
Spelling exercise Thai proper noun to English, Spelling exercise Thai proper noun to English is 
significantly different at 0.05 level. 
 3. Students are satisfied with spelling exercise from Thai proper noun to English at the 
highest level. (X = 4.85) 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลของโลกท่ีทุกคนใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะตั้งแตในอดีต จนถึง
ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญและความจําเปนท่ีตองใชโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารไมวาจะเปนดานการเขียน
หรือการพูด อีกท้ังยังเขามาเก่ียวของในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังแทรกอยูตามสื่อตางๆท่ีพบเห็นได
ท่ัวไป ซึ่งทุกคนตองเรียนรูและสัมผสัอยูทุกวัน ฉะน้ันการเรียนภาษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกคนตองเรียนรูถามี
โอกาส 
 สําหรับภาษาอังกฤษน้ัน การสะกดคําจัดวาเปนหน่ึงในรายละเอียดท่ีมีบทบาทในชีวิตประจําวัน การสะกด
คําผิดจะลดประสิทธิภาพของการเขียนลง ปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะพิจารณากําหนดหรือตัดสินระดับคุณภาพของ
การศึกษาของบุคคลจากอัตราความถูกตองในการสะกดคําของบุคคลน้ัน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เออรเนส 
ฮอรน (Horn 1954) ท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของการสะกดคําไววา การเขียนสะกดคําผิดน้ันจะทําใหผูท่ีมารวมงาน
ขียนช้ินน้ันๆ มองเห็นคุณคาของหรือความสามารถของผูเขียนต่ําลง (นิตยา ฤทธิโยธี 2540 ) การสอนสะกดคําน้ันมี
จุดมุงหมายท่ีจะฝกใหนักเรียนเขียนไดถูกตอง และสรางเสริมความสามารถ รวมท้ังทักษะในการเขียนใหถูกตอง
รวดเร็ว ตลอดจนรูจักใชคําตางๆในงานเขียนของตนไดอยางกวางขวางอีกดวย จะเห็นไดวาในปจจุบันน้ี หลาย ๆ ท่ี
จะใหความสําคัญกับการใชภาษาอังกฤษในการลงประกาศรับสมัครตางๆเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนคุณสมบัติขอหน่ึง
ท่ีนักเรียนตองมี เพ่ือใชในการกรอกขอมูลตางๆ 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผานมา ผูวิจัยพบวา เมื่อใหนักเรียนกรอกขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปน
คําศัพทเฉพาะใหเปนภาษาอังกฤษ เชนช่ือหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดของตนแงไมได จากการสังเกตและ
สอบถามนักเรียนทําใหทราบวาเปนเพราะนักเรียนยังไมสามารถเทียบอักษรระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได 
และบางคนมีพ้ืนฐานความรูเดิมไมดีเทาท่ีควร ทําใหไมสามารถเทียบสระ-พยัญชนะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษด
อยางถูกตอง บางคนไมสามารถเขียนได ถึงแมวาผูสอนจะเขียนใหดูแลวก็ตาม 
 จากสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันขางตน จะทําใหเห็นวาการท่ีจะจัดการเรียนการสอนน้ันควรมีตัว
ชวยหรือสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายเพ่ือชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางรวดเร็ว โดย
ผูสอนเปนผูปรับเลือก และใชสื่อตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู  
สําหรับสื่อน้ันมีมากมายหลายประเภท แบบฝกทักษะถือเปนสื่ออีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนได  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคาํเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ  
 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 4 หองเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร รวมท้ังหมด
จํานวน 117 คน   
 กลุมตัวอยาง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  จํานวน 30 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย 
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 เน้ือหา 
 การสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังฤษโดยการเทียบอักษรและสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใน
เรื่องของการสะกดช่ือบุคคล  ช่ือสถานท่ีในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดในประเทศไทย ดังน้ี 

สระภาษาไทย สระภาษาอังกฤษ 
อะ อั อา a 
อํา อาม am 

อิ อี i 
อึ อื อุ อู u 
เอะ เอ็ เอ e 
แอะ แอ ae 

โอะ โอ เอาะ ออ o 
เออะ เออ oe 

ใอ ไอ อัย ไอย อาย ai 
เอียะ เอีย ia 

เอือะ เอือ อัวะ อัว ua 
เอา อาว ao 
อุย อูย ui 

โอย ออย oi 
เอย oei 

เอือย อวย uai 
อิว iu 
เอว eo 
แอว aeo 
เอียว ieo 

ฤ(รึ) ฤา(รือ) Ru 
ฤ(ริ) Ri 

ฤ(เรอ) Roe 
ฦ ฦา Lu 
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พยัญชนะไทย 
พยัญชนะอังกฤษ 

ตัวตน(Initial) ตัวสะกด(Final) 
ก K k 

ข ค ฆ Kh k 
ง Ng ng 

จ ฉ ช ฌ Ch t 
ญ Y n 

ด ฎ ฑ(บางคํา) D t 
ต ฏ T t 

ถ ฐ ท ฑ ธ ฒ Th t 
น ณ N n 
บ B p 
ป P p 

ผ พ ภ Ph p 
ฝ ฟ F p 
ม M m 
ย Y - 
ร R n 

ล ฬ L n 
ว W - 

ซ ทร ศ ษ ส S t 
ห ฮ H - 

 
 เวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ระหวางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจ
ในการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝกทักษะเพ่ือการพัฒนาการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 
คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
 2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบกรสอนโดยใชแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดคําเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดยใหผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนการสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษกอนเรียนและ
หลังเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เปนแบบทดสอบแบบตอบ
สั้น (Short answer) และใหผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00  
 4. แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพแบบสํารวจ โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาความเหมาะสมของ ขอคําถามกับ
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แผนผังการสรางแบบสํารวจ แลวนําผลการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา ดัชนี ความสอด
คลองของขอคําถามมีคาระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวาขอคําถามมีความตรงเชิงเน้ือหาทุกขอ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองดังน้ี 
 1. นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กอนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 4 แผน เปนระยะเวลา 4 คาบ ไดทําการ
ทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 3. ภายหลังการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษเสร็จสิ้น ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบตอบสั้น (Short answer) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบ
กอนเรียนแลวนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ 
 4. สํารวจความพึงพอใจหลังจากเรียนรูโดยการใชชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะ โดยหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. การทดสอบหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความแตกตางโดยใชการทดสอบคา
ที (t-test) แบบ Dependent เปรียบเทียบคะแนนของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะโดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 3. วิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งเปน
แบบตรวจสอบรายการ ดวยการแจงนับความถ่ี และหาคารอยละ สวนขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอชุดฝกทักษะ ซึ่ง
เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสําหรับ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับชุดฝกทักษะซึ่งเปนคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการวิเคราะหเน้ือหา 
 การแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากคําตอบแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ใชเกณฑดังน้ี 
 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.45 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1) แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 แสดงวาแบบ
ฝกทักษะความเหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก 
  2) ผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง
การใชชุดฝกทักษะ โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะอยูในระดับเหมาะสมมาก เพราะผูวิจัยไดคํานึงถึงหลักในการสรางซึ่ง Seel & Glasgow 
(1990) ไดเสนอแนะไววา ในการจัดสถานการณทางการเรียนการสอนน้ันสามารถกําหนดขอบเขตเน้ือหาจาก
หลักสูตร โดยกําหนดจากหนวยการเรียนยอย ๆ ไปสูหนวยการเรียนใหญ แตอยางไรก็ตามในการออกแบบการสอน
หรือการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปน้ี  เน้ือหาท่ีคัดเลือกมาสรางแบบฝกตองอิงจุดประสงค
รายวิชา กลวิธีท่ีใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีมีผูทําไวแลว การวัดตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู และ
รูจักนําเทคโนโลยีมาใชประกอบเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพและคุมคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชัยยงค พรหม
วงศ ( 2556 :19) ท่ีไดเสนอแนวการสรางแบบฝกดังน้ี 1) ควรมีคําช้ีแจงการใชแบบฝก 2) ตารางปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน 3) แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และ
ประเมินผล 4) เฉลย 5) แบบฝกท่ีมีรูปภาพประกอบสวยงาม และนอกจากน้ี Bock (1993) ไดเสนอหลักในการสราง
แบบฝกดังน้ี 1. กอนท่ีจะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอนวาจะเขียน แบบฝกเก่ียวกับเรื่องอะไร มี
จุดประสงคอยางไร 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะใชสรางแบบฝก 3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ
เน้ือหาใหสอดคลองกัน 4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน 
และเรียงกิจกรรมหรืองานท่ีนักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปหายาก 5. กําหนดอุปกรณท่ีจะใชในแตละตอนให
เหมาะสมกับแบบฝก6. กําหนดเวลาท่ีจะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 7. ควรประเมินผลกอนและหลัง ซึ่ง
จากท่ีกลาวมาท้ังหมดหลักการสรางแบบฝกน้ันตองคํานึงถึง หลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู จึงคัดเลือกเน้ือหาให
สอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงค เพ่ือนําไปสรางแบบฝก ซึ่งจะตองมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และสามารถสราง
ความเขาใจใหกับผูเรียนและท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงคือภาระงานและกิจกรรมท่ีเลือกใชในแบบฝกตองสอดคลองกับ
รูปแบบการสอน ทําใหแบบฝกทักษะอยูในระดับเหมาะสมมาก 
 2. คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชชุดฝกทักษะ กลุมตัวอยางมีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เปนไปตามผลงานวิจัยของ ทัศนีย เทศตอม (2552) จัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สะกดคําพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําไดออก
ออกแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ดําเนินการทดลองโดยให
กลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียน แลวจึงใหเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เมื่อเรียนจบแลวใหนักเรียนทําแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลวจึงนําผลไปวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล พบวา 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับวิจัย
ของสุพรรณษา ทิพยเท่ียงแท (2557) ในหัวขอ การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย
ใชขอมูลทองถ่ินชะอํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย พบวา ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะท่ีมีรูปภาพ
ประกอบสวยงาม มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เน้ือหานาสนใจ โดยใชขอมูลทองถ่ินท่ี ใกลตัวมาสรางเปนแบบฝก  
นักเรียน และนําไปใชกับนักเรียน จนกระท่ังนักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษไดดีกวาเดิม ตอบคําถามได
ถูกตอง นักเรียนท่ีอยูในระดับปานกลางและออนอาจจะใชเวลาในการทําแบบฝกชากวา แตก็เขาใจเรื่องท่ีเรียน
ไดมากข้ึน  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชแบบฝกทักษะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.85 แสดงวานักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ตอแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเมื่อจําแนกความพึงพอใจของนักเรียนออกเปน
รายดาน พบวา  ดานเน้ือหามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.83 แสดงวานักเรียนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และดาน
รูปแบบการนําเสนอมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.86 แสดงวานักเรียนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จึงกลาวไดวา 
นักเรียนรูสึกในทางบวก มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอยางมาก ซึ่งสังเกตได
จาการใหความรวมมือในการตอบคําถาม การเขารวมกิจกรรมตางในช้ันเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 การสรางชุดการเรียนรูควรมีความรวมมือกันระหวางผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา หลักสูตรการสอน หรือการ
ผลิตสื่อ เพ่ือสรางชุดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ในข้ันตอนของการสรางชุดการเรียนรู ผูสอนจะตองมี
การศึกษาคนควาท้ังในดานความรูและในดานการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหชุดการเรียนรูมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
และยังเปนการดึงความสนใจของผูเรียนในการศึกษาชุดการเรียนรูน้ันๆ 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาในดานอ่ืนๆ 
 2. ควรมีคิดคนนวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะชวยพัฒนานักเรียนในการสะกดคําเฉพาะภาษไทยเปน
ภาษาอังกฤษใหนาสนใจและไดผลดีมากข้ึน 
 3. ควรคิดคนนวัตกรรมหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพนักเรียนใหกับนักเรียนท้ังกลุมออน และกลุมเกง 
 4. ควรนําบทเพลงคาราโอเกะมารวมฝกสรางบรรยากาศในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
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การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ 
โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

Developing Reading Comprehension Ability 
by Using English Newspapers for Grade 7 Students 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อ
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษและและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แบบทดสอบกอนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางระหวาง
กอนและหลังเรียนดวยการวิเคราะหคาที (t-test for dependent samples) 

ผลการศึกษาพบวา  
1. นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2. นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากโดยมคีาเฉลี่ยท่ี 4.11  
  

คําสําคัญ: ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ/ สือ่หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ/ การจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ    

 
Abstract 

The research on developing reading comprehension ability by using English newspapers 
aimed to develop students’ reading comprehension ability by using English newspapers and to study 
students’ satisfaction levels of the sample group. The sample group, which was selected by 
purposive sampling, consisted of 25 Grade 7 students from Bantahkham School 
(Tahkhamwittayakarn).   

Research instruments were lesson plans for developing reading comprehension ability by 
using English newspaper, pre-test and post-test, and the questionnaire on students’ satisfaction 
towards the teaching process. The statistics used for the data analysis is mean, standard deviation, 
and t-test for dependent samples. 

The findings were as follows: 
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1. The reading comprehension ability of the sample group after participating in lessons for 
developing reading comprehension ability by using English newspapers were significantly higher than 
the previous time before the students participated the lessons at the level of .05. 

2. The students had positive opinion on the learning and showed the level of good 

satisfaction   (�̅� = 4.11)  
     

Keywords:  reading comprehension ability / English newspaper/ lesson planning for developing 
reading comprehension ability 
 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสารในยุคปจจุบัน และเปนเครื่องมือในการคนควาความรู ติดตาม
ขาวสารตางๆ ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแตช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 19) เมื่อพิจารณาถึงทักษะการเรียนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญท่ีใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู สืบคนขอมูลขาวสาร ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ดวยการอาน
จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่อดิจิตอล (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2549) ผูท่ีมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจะสามารถเขาถึง
วิทยาการไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว แตจะเห็นไดวาบทเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยสวนใหญมีเน้ือหามาจาก
บริบทของตางประเทศ การจัดการเรียนการสอนดวยเน้ือหาภาษาอังกฤษเหลาน้ี ทําใหยากตอการทําความเขาใจ จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีนักเรียนจะตองมีทักษะทางดานการอานซึ่งเปนทักษะหน่ึงของการแสวงหาความรู  

การจัดการเรียนการสอนดานการอานภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนไทย ครูผูสอนท่ีใชวิธีการใหนักเรียนออกเสียง 
แปลประโยคในเรื่องท่ีอาน รวมท้ังเนนการสอนโครงสราง หรืออธิบายศัพทมากกวาท่ีจะพัฒนาการอานใหมีประสิทธิภาพ
เปนการสอนท่ีมิไดเนนกระบวนการอานใหตอเน่ือง จึงมีผลใหนักเรียนไทยขาดทักษะในการอาน (เตือนใจ ตันงามตรง, 
2534 อางใน สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2542 : 7-8) ในการศึกษาของเนาวรัตน นุมอุรา (2544 : 2-3) พบวา
ความสามารถในการอานของนักเรียนอยูในระดับต่ําท้ังความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจเน้ือเรื่องท่ีอาน 
ไมสามารถเรียงลําดับเหตุการณ คาดการณลวงหนา และจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได  

การเลือกสื่อสําหรับการสอนอานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ เน่ืองจาก
ผูเรียนจะตองมีความรูเดิมในเรื่องท่ีอาน และมีคลังคําศัพทเพียงพอในการทําความเขาใจกับเน้ือเรื่อง จากลักษณะ
ดังกลาวของสื่อการสอนอานจะเห็นไดวาการนําสื่อหนังสือพิมพมาใชในการสอนอานจะชวยใหผูเรียนสามารถใชความรู
เดิมจากการอานขาวในหนังสือพิมพหรือทางเว็บไซตมาเช่ือมโยงทําความเขาใจกับบทอานไดดีข้ึนซึ่ง แบดดอค 
(Baddock 1983) ไดกลาวถึงประโยชนของหนังสือพิมพในแงเครื่องมือของการสอนวา หนังสือพิมพเปนแหลงความรู
ตางๆ เปนภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันของเจาของภาษา จึงเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร อีกท้ังเปนเอกสารท่ีสอดแทรกไวซึ่งวัฒนธรรมอันเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหผูเรียนรูสึกวา การเรียน
ภาษาตางประเทศแฝงไวซึ่งเปนความจริง และนําไปใชประโยชนไดจริง Via (1980 : 21) กลาวไววาการใชหนังสือพิมพ
ในการเรียนการสอนนอกจากจะแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ นอกจากน้ีสื่อการ
เรียนประเภทหนังสือพิมพยังชวยสรางบรรยากาศแปลกใหมในช้ันเรียน ใหความสนุกสนานแกผู เรียนอันเปน
องคประกอบสําคัญท่ีสงผลดีตอการเรียนรู (Sanges 1983 : 38) อยางไรก็ตาม การนําหนังสือพิมพมาใชในการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพน้ัน  จะตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของนักเรียนท้ัง
ทางดานเน้ือหาภาษาและวัฒนธรรม  
 ดวยเหตุน้ีการคัดเลือกหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารและ
เหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาของไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง และจากการสํารวจและศึกษาหนังสือพิมพบางกอก
โพสต  สติวเดนทวีคลี่  นิตยสารเนช่ันจูเนียร  นับวามีคุณสมบัติเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หนังสือพิมพ
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การจัดการเรยีนรูโดยใชหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ 
- เทคนิค skimming และ scanning 

- ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ   

  เขาใจ 
- ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรยีนรูโดย 
  ใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

ดังกลาวมีกลุมเปาหมายอยูท่ีผูอานเปนเยาวชนมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอน ดังน้ันขาวสารตางๆท่ีตีพิมพใน
หนังสือพิมพดังกลาวไดผานกระบวนการบรรณาธิกรกอนท่ีจะออกตีพิมพ กลาวคือ จะตองคัดเลือก ประเมินคุณคา ตรวจ
แกปรุงแตงใหมีความถูกตองเหมาะสมมากท่ีสุด ไมขัดตอระเบียบวินัยของสังคม ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูอาน มี
ประโยชนสงเสริมสรางสรรคความคิดและทัศนคติท่ีดีตอผูอาน ชวยจรรโลงและสรางสรรคสังคม  แลวจึงนําขาวสารออก
ตีพิมพ (จักรพงษ พงษเวชรักษ 2532 : 3) จึงนับไดวาการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษชวยใหผูอานไดฝกท้ังทักษะการ
คิด ใหท้ังความรู และฝกทักษะการอานเพ่ือความเขาใจได ท้ังน้ีการเลือกเน้ือหาจะตองมีความเหมาะสมกับระดับผูอาน 
ตรงกับความสนใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความรูและสนุกสนานไปกับเน้ือหาสาระท่ีไดอาน (Biggs, 2000)  
 จึงสรุปไดวาการเลือกเน้ือหาบทอานภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพมาพัฒนาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน
จะสามารถชวยแกปญหาดานทักษะการอานของนักเรียนไดเปนอยางดี ผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาฝกสอนท่ีโรงเรียนได
เล็งเห็นปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) ซึ่งเปนระดับช้ันท่ีผูวิจัย
รับผิดชอบสอน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใช
สื่อการอานหนังสือพิมพ เพ่ือนําผลมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ โดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  

 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) มีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพหลังเรียนอยูในระดบัท่ีสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพในระดับมาก 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 การวิจัยน้ีเนนการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้ือหามีท้ังหมด 4 หัวขอคือ 1. Sports 2. Horoscopes 3. Entertainment 4. Education news  
  
 ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแก   การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจและความพึงพอใจของผูเรยีนท่ีมีตอ

การจัดการเรยีนรูโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีจํานวน 2 หองเรียน หองเรียน
ละ 25 คน รวมเปนนักเรียนท้ังสิ้น 50 คน  

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2            

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 25 คน เน่ืองจากเปนช้ันเรียนท่ี
ผูวิจัยรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระหวางการฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  

 
เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อ

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกเน้ือหาจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ Bangkok Post ไดแก ขาว บทความ สาร
คดี โฆษณา จดหมาย พยากรณอากาศ พยากรณโชคชะตา และสาระบันเทิง ท่ีนักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน 
และสนใจ โดยมีความยากงายของคําศัพท สํานวน โครงสรางของประโยคเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และไดแผนการจัดการเรียนรูท้ังหมด 4 หนวยการเรียนรู 8 แผนการจัดการเรียนรู รวม 16 คาบ 
ซึ่งการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู โดยไดใชเน้ือหาจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ (Bangkok Post) เพ่ือสรางหนวย
การเรียนรูท้ังหมด 4 หนวยการเรียนรู ดังน้ี 

1. หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง Horoscope 
2. หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Entertainment 

    3. หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง Sports 
   4. หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง Education news 

2. แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ 
ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพ่ือใชทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เขาใจกอนและหลังการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองของ
ประเด็นการทดสอบโดยไดคา IOC อยูในระหวาง 0.67-1.00  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาระดับความ

พึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อ

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงของ จรรยา ชาญสมุทร (2551) โดยมีขอบเขตคําถาม 4 ประเด็นคือ 1. ประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวันในสถานการณจริง 2. ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการอาน ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ

อาน 3. ความเหมาะสมของบทอานซึ่งเปนหนังสือพิมพ 4. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยมีคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม 0.87 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยทําการวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนเรียนของกลุมตัวอยางโดยใหกลุม

ตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนเรียน 
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S.D.

18.56 3.49

31.68 3.73
0.0000

t

*

การทดสอบ

ก่อนเรียน

หลังเรียน
19.4613.12 3.37

Sig.(1-tailed)D D.D..S

2. ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อ

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีออกแบบไวมาใชในการทดลองจํานวน 16 คาบ  

3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองใชการจัดการเรียนรูแลวผูวิจัยไดทําการเก็บคะแนนหลังเรียน โดยใหนักเรียนกลุม

ตัวอยางทําขอสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษจํานวน 

40 ขอ 40 คะแนน 

4. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ทําการวิเคราะหขอมูลคะแนนการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนและคะแนนแบบประเมินความพึง

พอใจ 

การวิเคราะหขอมูล  

สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาระดับความพึงพอใจของนักเรียน

กลุมตัวอยาง และการทดสอบคาที (t-test for dependent samples) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

การประเมินคาเฉลี่ยของขอความท่ีนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอการใชหนังสือพิมพในการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษ สามารถแปลผลออกมาเปนระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชหนังสือพิมพในการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00  หมายความวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49   หมายความวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49   หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49   หมายความวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอย 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49   หมายความวา  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจกอนและหลังเรียนโดยใชสื่อหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานทาขาม (ทาขามวิทยาคาร) 

 
 
 
 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา การทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 18.56 คะแนน และ 
31.68 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  

ขอ ขอความ Mean S.D. แปลผล 
1 การอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสอืพิมพสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
4.36 0.49 มาก 

2 การอานภาษาอังกฤษโดยใชโดยหนังสือพิมพ ชวยใหนักเรียน
พัฒนาการอานมากข้ึน 

4.32 0.56 มาก 

3 นักเรียนมีความตั้ง ใจในการอานภาษาอังกฤษ 4.16 0.62 มาก 
4 บทอานภาษาอังกฤษนาสนใจ 4.20 0.58 มาก 
5 นักเรียนมสีวนรวมในกิจกรรมการอาน 4.04 0.73 มาก 
6 นักเรียนสามารถนําความรูเดมิมาชวยในการทําความเขาใจบทอาน 3.96 0.79 มาก 
7 นักเรียนมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เมื่อเรียนวิชาการอาน

ภาษาอังกฤษ 
4.08 0.7 มาก 

ขอ ขอความ Mean S.D. แปลผล 
8 บทอานมีประโยชน ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาชีวิตได 4.16 0.69 มาก 
9 บทอานท่ีจะศึกษามีจํานวนเพียงพอเหมาะสม 4.00 0.65 มาก 
10 บทอานสั้น กะทัดรดั งายตอการเขาใจ 4.20 0.76 มาก 
11 ทําใหนักเรียนรักการอานมากข้ึน 4.12 0.67 มาก 
ขอ ขอความ Mean S.D. แปลผล 
12 ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

มากข้ึน 
3.88 0.67 มาก 

13 การใชโดยหนังสือพิมพ ชวยใหนักเรียนฝกทักษะการอาน 3.96 0.61 มาก 
14 นักเรียนชอบเลือกบทอานภาษาอังกฤษ ท่ีนอกเหนือจากบทเรียนตาม

ความสนใจของตนเอง 
4.24 0.52 มาก 

15 บทอานท่ีนํามาใชในการจัดการเรยีนการสอนเปนบทอานท่ีเหมาะสม
และตรงตอความสนใจของนักเรียน 

3.92 0.64 มาก 

คาเฉลี่ย 4.11 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษในระดับมาก โดยคะแนนรวมเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยแสดงความพึงพอใจตอการใชหนังสือพิมพ ในการอานของนักเรียนแตละขอ พบวา นักเรียนใหคะแนนแต
ละขออยูในระดับมากท้ัง 15 ขอ โดยมีชวงคะแนนเฉลี่ย 3.88 – 4.36 ซึ่งในระดับขอท่ีสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 
นักเรียนใหความคิดเห็นวา ไดรับความรูจากบทอานท่ีมาจากหนังสือพิมพ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สวนขอท่ี
ต่ําท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ย 3.88  ในประเด็นนักเรียนมีความกระตือรือรน สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
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2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มคีวามพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อหนังสือพิมพในระดับมากท่ีคาเฉลี่ย 4.11 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การนําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ Bangkok Post มาพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียน

กลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังการจดัการเรียนรูโดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี

เนนใหผูเรียนฝกทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยข้ันกอนอาน (pre-reading) ผูสอนไดใชกิจกรรมนําเขาสูบทเรียนเพ่ือ

กระตุนความรูเดิมของผูเรียนเชนใชรูปภาพท่ีเก่ียวกับบทอาน การใชคําถามกระตุนความคดิจากหัวขอท่ีอาน การคาดเดา

ถึงเน้ือหาจากช่ือเรื่อง ในข้ันระหวางอาน (while-reading) ผูเรียนไดฝกใชเทคนิค skimming และ scanning เพ่ือหา

รายละเอียดของเรื่องและจับใจความจากบทอานในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ Bangkok Post และข้ันหลังการอาน 

(post-reading) ผูเรยีนไดทํากิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับหัวขอท่ีอานเชน การสรุปเรื่องดวยแผนผัง

ความคิด การเลนเกมตอบคําถาม ซึ่งสอดคลองกับ สมุิตรา อังวัฒนกุล (2540) และวิสาข จตัิวัตร (2541) ท่ีไดเสนอ

แนวทางในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจวาการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจน้ัน

ผูสอนจะตองปูพ้ืนฐานความรูในเรือ่งทีอาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการอาน และผูเรียนตองไดฝกการสื่อความหมาย

จากบทอาน และมีการตรวจความเขาใจหลังอาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ไพรินทร (2554) เรื่องการใช

เอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยไดมีการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาทักษะการอานท่ีใหผูเรยีนไดฝกใชกลยุทธทางการอานเชน การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ การใชเทคนิคการ

อานเพ่ือทราบเรื่องราวอยางคราวๆ และการอานแบบหาขอมลูเฉพาะ ซึ่งทําใหนักเรียนมีทักษะการอานเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ีการใชสื่อหนังสือพิมพ Bangkok Post มีเน้ือหาท่ีอยูในความสนใจของเยาวชน และผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับการอานรูปแบบคอลัมนหนังสือพิมพในประเด็นท่ีตนสนใจ เชน ขาวกีฬา ขาวดารา นักรอง คอลัมนการดูดวง จึง

ทําใหผูเรียนสามารถถายโอนความรูเดมิใหเกิดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจไดดีข้ึน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จุติมา ศรีบัว (2555) ท่ีทําการวิจัยโดยการศึกษาผลจากการใชแบบฝกจากสื่อหนังสือพิมพและนิตยสาร

พบวาผลสัมฤทธ์ิการอานของนักเรยีนเพ่ิมข้ึนหลังจากเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานเพ่ือความเขาใจจากหนังสือพิมพ

และนิตยสารภาษาอังกฤษเน่ืองจากมีเน้ือหาท่ีตอบสนองความตองการของผูเรยีน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล 

กังลี่ (2554) ท่ีพบวา การเลือกสื่อการอานท่ีมีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน และผูเรยีนมีความคุนเคยกับแนว

เรื่องท่ีอานจะทําใหการรบัขอมูลการเรยีนรูไดดี  

2. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเขาใจ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีคาเฉลี่ย 4.11 

โดยเฉพาะประเด็นความพึงพอใจในประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันในสถานการณจริง ซึ่งสอดคลองกับวอลคเกอร

และคณะ (Walker and others 1987 : 653) ท่ีพบวาหนังสือพิมพมีสวนชวยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพท 

ความเขาใจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การอานเชิงวิเคราะหของผูเรียน และสงผลใหมีเจตคติท่ีดีตอการอานหนังสือพิมพใน

ชีวิตจริง เน่ืองจากหนังสือพิมพทําใหเห็นสถานการณจริง การสอนดวยหนังสือพิมพจึงทําใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

สถานการณจริงและเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชทักษะเชิงวิชาการ (academic skills) ของตนมาใชแกปญหาได  

 

ขอเสนอแนะ 
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1. ควรมีการพัฒนาการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษระหวางนักเรยีนท่ีเรียน

ดวยสื่อหนังสือพิมพและสื่อออนไลน เน่ืองจากเปนแหลงเรียนรูท่ีใกลตัวและเขาถึงไดงาย  

2. ควรมีการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนในระดับช้ัน

อ่ืนๆ   

3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจโดยใชหนังสือพิมพไปยังการศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษท่ี 21  
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การพัฒนาทักษะการอานออกเสยีงโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ  
เร่ือง สัทอักษรภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

The Development of Pronunciation Skill by Using “English Phonetics”  
Pronunciation of English Vocabulary Exercise for Grade 7 Students  

 
สุจิตรา  สิงหบุบผา1 บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน2 และ อรนุช  เพียลาด3 

Sujittra  Singbubpha1  Bandhit Chatwirote 2 and Oranut  Pailad 3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดดําแพงเพชร  
 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง 
สัทอักษรภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสยีงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูเรื่อง Sports & 
The body แบบทดสอบดานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษกอน และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรยีนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยมี
ประชากร  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม  ดีสารอุปถัมภ) จํานวน  4 หอง 
รวมท้ังหมด 143 คน และมีกลุมตวัอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  นักเรียนจํานวน 40 คน โดยใชการสุม
หลายวิธี ไดแก การสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) สถิตติท่ีใชในงานวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. แบบฝกทักษะการอานออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม
ภาพรวมในระดับมาก ( X = 4.34) 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสยีงภาษาอังกฤษ หลัง0การเรียนโดยใช0แบบฝกทักษะ
การอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  สูงกวากอนเรียน0โดยใช0แบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรือ่ง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ 
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35)  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop the “English Phonetics”  

Pronunciation of English Vocabulary Exercise 2) to compare pre-test and post-test scores and 3) 
to study the satisfaction of learning management using the “English Phonetics” Pronunciation of 
English Vocabulary Exercise. The instruments used in the study were the Sports and The Body 
lesson plan, the English pre-test and post-test and the Satisfactory Evaluation Form. The 
population is 143 students from Matthayom Suksa 1 of Chakungrao Wittaya School (In-chum 
Desarn Upatam). The sample consisted of 40 students in Matthayom Suksa  1/3, using random 
sampling methods, including Cluster Random Sampling and Simple Random Simpling. The 

statistics used in the research were mean (�̅�), Standard Deviation (S.D.) and t-test dependent. 
The research found that 

 1. The overall of “English Phonetics” Pronunciation of English Vocabulary Exercise is  at 

level of high satisfaction (�̅� = 4.34). 
2. Learning achievement in English Pronunciation after using “English Phonetics” 

Pronunciation of English Vocabulary Exercise was significantly higher than before at the .05 level. 
3. The overall of satisfaction in teaching and learning by using “English Phonetics” 

Pronunciation of English Vocabulary Exercise is at level of high satisfaction was at a high level (�̅�= 
4.35). 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคของการสือ่สารแบบไรพรมแดน สงผลใหมีการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็ว
ของขอมูลขาวสารและการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ภาษาซึ่งเปนเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เปนภาษาท่ีสําคัญอีกภาษาหน่ึงท่ีคนสวนใหญใชในการติดตอสื่อสาร รัฐบาลไดมีการปฏิรูปการศึกษา การปรับปรุง
หลักสตูรใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาํหรับระดบัประถมศึกษามุงเนน
ความสามารถในการสื่อสารดวยการฟง - พูด  ในระยะเตรียมความพรอมในระดับประถมศึกษาตอนตน  และเริม่
ผสมผสานความสามารถในการอานเขียนและสะกดคําในระยะอานออกเขียนไดในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 3) 

  สําหรับทักษะทางภาษาอังกฤษท้ังสี่ไดแก  ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  การ
อานถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญในการใชคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ ซึ่งปญหาท่ีมีผลตอการอานของนักเรียน
ปญหาหน่ึงก็คือ ปญหาดานคําศัพททําใหไมสามารถสื่อความหมายไดหรือถาผูเรียนมีความรูดานคําศัพทหรือมีวง
คําศัพทนอยมาก  ก็จะมีปญหาในการเลือกความหมายในการตีความของคําศัพท (นาตยา หิรัญสถิตพร, 2542 : 50) 

 ในสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 พบวา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) ประสบปญหาทักษะการอาน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสอบไดคะแนนต่ํากวาเกณฑท่ีครูผูสอนไดกําหนด ปญหาสวนหน่ึงเกิดจากสาเหตุ
ดังน้ี ผูเรียนไมมีพ้ืนฐานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษมากอน นักเรียนไมเห็นคณุคาในการฝกทักษะการอาน และ
นักเรียนไมมีความกระตือรือรนและรักการอานจึงทาใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา  

 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ถือวามีความสําคญัและเปนประโยชนอยางมากในการ
แสวงหาความรูของผูเรียนตองอานหนังสือเรียน ตาํราหรือวารสารภาษาอังกฤษเพ่ือใหความรูในสาขาวิชาของตนให
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กวางขวางและลึกซึ้ง สําหรับนักธุรกิจ ขาราชการ ตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชนในความกาวหนาของตน (วิสาข 
จัติวัตร 2551: 1)  

 ผูวิจัยมีความสนใจ ท่ีจะพัฒนาทักษะการอานออกเสยีงโดยใชแบบฝกการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม 
ดีสารอุปถัมภ) ผูวิจยัหวังเปนอยางยิ่งวานักเรียนจะสามารถนําไปใชในการศึกษาระดับสูงตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดานทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังการใช

แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคาํศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม     ดีสาร
อุปถัมภ) จํานวน  4 หอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 – 1/4 รวมท้ังหมด 143 คน 
     กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  นักเรียน
จํานวน 40 คน โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) โดยใชการสุมหลายวิธี ไดแก การสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 เนื้อหา 
     เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อ21102 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับ การเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เรื่อง สัทอักษร
ภาษาอังกฤษ  เรื่อง Sports & The body โดยมีคําศัพทดังน้ี 
     The body: arm, back, chest, elbow, foot, finger, hand, head, knee, leg, neck, 
shoulder, wrist, tongue, chin, eye, ear, toe, nose, stomach 
     Sports: athletics, basketball, cycling, football, gymnastic, horse, riding, jogging, 
karate, rugby, dancing, skiing, swimmimg, table tennis, tennis, volleyball, yoga, weight, hockey, 
badmintion, snowboard 
 ระยะเวลา 
            ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         เครื่องมือและการหาคณุภาพเครื่องมือ  

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  
แผนการจดัการเรียนรู คือ แผนท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sports & The body  

จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
   1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ    
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  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
   1.3 ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมายของหลักสตูรจดุมุงหมายรายวิชาและขอบ 
ขายเน้ือหาของวิชาภาษาอังกฤษ ตามหนังสือหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรยีนรู รายละเอียดสอดคลองกับ นิยามศัพทใน    บทท่ี 1  
   1.5 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมในดานจุด ประสงค 
เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรยีนรู และการวัดประเมินผลในแตละแผน และใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก
ไขกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนํา 
   1.6 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู ใหสมบูรณละพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
   ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โดยแบบทดสอบท่ีใชในการ
วิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 1 สวนคือ 0แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ สําหรับ
คัดเลือกไวใชจริง 30 ขอ ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี  
0   2.1 ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
   2.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางแบบทดสอบ 
   2.3 ศึกษาแบบทดสอบ 
   2.4 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
หาความเท่ียงตรง ใชวิธีการการหาคาดัชนีความสอดคลองของนวัตกรรมและแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม (IOC) เปนการวิเคราะหเน้ือหา ข้ึนอยูกับตัวแปร เปนคณุภาพรายขอ ทุกขอควรมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู  
   ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู โดยแบบประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรยีนรู0 ไดดาํเนินการสรางและหาคณุภาพ ดังน้ี 
   3.1 ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
   3.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางแบบประเมิน 
   3.3 สรางแบบประเมิน 
   3.4 นําแบบประเมินไปให0ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม0ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนํา 

3.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหสมบูรณละพรอมท่ีจะนําไปใช 
0จริงตอไป 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองจากเครื่องมือ ดังน้ี 
1. การทดสอบกอนเรยีน (Pre-Test) จํานวน 30 ขอ ตามหมวดหมูคําศัพทท่ีกําหนด 

ไว (Sports & The body) โดยเปนขอสอบปรนัยท้ังหมด 
2. การทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จํานวน 30 ขอ ตามหมวดหมูคําศัพทท่ีกําหนด 

ไว (sport) โดยเปนขอสอบปรนัยท้ังหมด โดยเปนขอสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรยีนหากแตสลับขอ 
 3. การประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ โดยเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 
 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมลูใชสถิติวิเคราะห ดังน้ี 

- คาเฉลี่ย ( X ) 
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- คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- t – test dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะการอานออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.34) 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสยีงภาษาอังกฤษ หลัง0การเรียนโดยใช0แบบฝกทักษะ
การอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  สูงกวากอนเรียน0โดยใช0แบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรือ่ง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ 
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35)  
  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ใน
การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัย ไดใชแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งผูวิจัยได
รวบรวมคําศัพทจากหนังสือเรยีน Sprint Student’s Book 1 ของนักเรียน แบบฝกเรียงลําดับคาความยากงายโดย
เรียงคําศัพทจากงายไปหายาก กระตุนใหนักเรยีนเกิดความสนใจใหอยากปฏิบัติกิจกรรมและสนุกสนานกับการเรยีน 
ซึ่งสอดคลองกับ เว็บสเตอร (Webster , 1979 : 640) ไดใหความหมายของแบบฝกวา แบบฝกหมายถึง โจทย
ปญหาหรือตัวอยางท่ียกมาจากหนังสือ เพ่ือนามาสอนหรือใหผูเรียนฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหดีข้ึนหลังจากท่ีเรียน
บทเรียน 
 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดานทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ใชแบบทดสอบวัดความรูดานทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ แบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานออก
เสียง เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (อุพิษ   เหมือนทอง, 
2544.  อางอิงจาก Lawrey, 1978) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใชแบบฝกทักษะพบวานักเรยีนท่ีใชแบบฝกทักษะมี
คะแนนหลังการใชสูงกวากอนการใช และสอดคลองกับ (อุพิษ   เหมือนทอง, 2544.  อางอิงจาก ขัธชัย   มหาโพธ์ิ, 
2535) ท่ีศึกษาการใชแบบเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนท่ีไกรับการสอนโดยใช
แบบฝกสะกดคํามีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ 
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ภาพรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจสังเกตไดจากผูเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน เน่ืองจากแบบฝกมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ และเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลอเรย 
(Larey 1978. อางใน  พิณเพชร  บูรณภิญโญ  2545 : 49 ) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกหัดกับนักเรียนในระดับท่ี 1  
ถึงระดับท่ี 3  จํานวน 87  คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกหดัเปนเครือ่งมือท่ีชวยนักเรียนในการเรยีนรู โดยนักเรียนท่ี
ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกหัดมคีะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกหดัสูงกวาคะแนนกอนทําแบบฝกหดั นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนดวยแบบฝก     
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการเรียนรู 
  การใชแบบฝกควรจดัใหนักเรยีนไดมีเวลาลงมือปฏิบัติตดิตอกันเพ่ือใหนักเรียนไดทํางานน้ันๆ 
อยางตอเน่ืองจนสําเร็จ 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
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  2.1 ควรทําการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดานอ่ืน ๆ โดยใชแบบฝกการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน 
  2.2 ควรใชโดยใชแบบฝกการอานคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะดานคําศัพทในหมวดท่ี
นอกเหนือจากคําศัพทในบทเรียน 
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การสงเสริมความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

โดยการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 2/1 

Promoting the ability to use small muscles. 

By organizing creative arts activities of the kindergarten students  2/1 

 

จิราพร จันทรเทศ1 และ อรววณ สุมประดิษฐ2 และ ฉวีวรรณ แจงจิตร3 

Jiraporn  juntase1 and Orawan Soompradit2 and Chaweewan Jaengjit3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

3คุณครูประจําชั้นอนุบาลปที2่/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร จังหวัดกาํแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 

       ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบวา 

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค มีคารอยละเฉลี่ย

คะแนนกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 16.3 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 28.4  โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึน

กวากอนการจัดกิจกรรม เมื่อเปรยีบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 40 

 

คําสําคัญ : ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก/กิจกรรมศลิปสรางสรรค 

 

Abstract 

The research in this class has the purpose to compare the ability to use small muscles by 

organizing creative arts activities of early childhood before and after using. The target group is the 

pre-school children of kindergarten class 2/1. There are 28 people in Kamphaengphet Kindergarten. 

The research tools include: 1) creative arts activities plan 2) the ability to measure the ability to use 

small muscles 5 sets of 10 items. The statistics used in the classroom research were percentage 

progression organized activities 10 times. 

The results of the study found that; 

The mean score before the activity was 16.3 and after the activity was 28.4. The score after 

the activity was higher than before doing the activity. When comparing the whole class, the 

percentage of progress in the whole class was 40. 

 

Keywords: Ability to use small muscles / Creative arts activities 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีสําคญัท่ีสดุสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย สิ่งท่ีเด็กไดรับประสบการณ และการเรียนรู

ในชวง 6 ปแรกของชีวิตจะมีผลตอการวางรากฐานท่ีสําคญัตอบุคลกิภาพของเด็กท่ีจะ เติบโตเปนผูใหญ เด็กปฐมวัยมีการ

พัฒนาชวงอายุระหวางแรกเกิดถึง 6 ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการ เรียนรู ในวัยน้ีสมองเติบโตอยางรวดเร็ว ถาเด็ก

ไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการท่ีถูกตอง จะชวยสรางเสริมใหมีความพรอมสมบูรณท้ังทางรางกาย 

อารมณ - จิตใจ สังคม และ สติปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2543: 16) ดังน้ันการจัดการศึกษา
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ใหแกเด็กปฐมวัยหากไดรับการสงเสริมและ ชวยเหลืออยางถูกวิธี และเปนไปตามข้ันตอนของพัฒนาการเด็กแลว จะทํา

ใหเด็กเหลาน้ันมีความพรอมและมศีักยภาพท่ีจะพัฒนาตอไปอยางสูงสุด    

ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็กมีความสําคัญและจาํเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน โดยกลามเน้ือมัด

เล็กเปนอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน การใส - ถอด กระดุม รูดซิป การแปรงฟน ผูกเชือก

รองเทา งานศิลปะ รวมท้ังการขีดเขียน ถาเด็กใชกลามเน้ือเล็ก ไดคลองแคลว จะชวยสงเสรมิพัฒนาการดานตางๆ 

(อธิษฐาน พูลศิลปศักดิ์กุล. 2546: 111) การพัฒนากลามเน้ือเล็กใหแข็งแรงเด็กก็พรอมท่ีจะลากลลีามอืซึ่งเปนพ้ืนฐาน

สําคัญของการเขียน เพราะความคลองแคลวของกลามเน้ือน้ิวมือมีความสัมพันธอยางมากกับการเขียนของเด็ก ซึ่ง

กิจกรรมหรืออุปกรณท่ีชวยสงเสรมิการใชกลามเน้ือมือกับสายตา (Eye Hand Coordination)ใหประสานสมัพันธกัน 

ไดแก การรอยลูกปด รอยเชือก รอยดอกไม เย็บกระดุม รูปซิป เรียงสี เรียงไมหนีบ ปกหมดุ ตอกตะปู เปนตน (พัฒนา 

ชัชพงศ.2541: 122) ประสบการณตางๆ ท่ีจัดใหกับเด็กถือเปนประสบการณตรงท่ีใหเด็กไดลงมือปฏบัิติจริงไดใช

ประสาทสัมผัสและกลามเน้ือ สวนตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะดานกลามเน้ือมดัเล็กซึ่งเปนทักษะการใชมือ การ

ประสานสัมพันธ ระหวางมือและตาจึงถือวามีความสําคญัอยางยิ่ง (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 22 – 24) 

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ี เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือ

กระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งกิจกรรมท่ีจดั ควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เปด

โอกาสใหเด็กไดเปนผูริเริม่กิจกรรม ควรเนนใหมสีื่อของจริง เปด โอกาสใหเด็กไดสังเกต สาํรวจ คนควา และทดลองดวย

ตนเอง (กรมวิชาการ. 2540: 23)  กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก 

ความคิดสรางสรรคโดยใชศลิปะหรือวิธีการตางๆเปนเครื่องมือ เชน การวาดภาพ ระบายสี พิมพภาพ ปน ฉีก ตัด ปะ 

การประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ (กรมวิชาการ. 2540: 15)  

จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูทําใหเห็นปญหาของเด็กปฐมวัย สวนใหญยังมีปญหาในการใชกลามเน้ือเล็ก

ในการทํากิจกรรม ซึ่งยังไมคลองแคลว สังเกตไดจากหลายวิธี เชน การหยิบจับสีเทียนยังไมถูกวิธี การระบายสียังออก

นอกกรอบภาพ การลากเสนตามรอยประยังไมถูกทิศทาง การเขียนช่ือตนเอง หรือคําตางๆ ไมตรงเสนเลยเสนไปบาง 

เล็กกวาเสนบาง การจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคญั 

สอดคลองกับกิจกรรมศลิปสรางสรรค สงเสรมิพัฒนาการของเด็กไดเปนอยางดี ชวยเสริมสรางประสบการณทางศลิปะ 

เด็กไดลงมือปฏบัิติจริง เด็กไดสัมผสักับสื่อวัสดุตางๆ ผานประสาทสมัผัสท้ังหา เด็กไดรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 

สงเสริมจินตนาการความคิดสรางสรรค ชวยฝกการแกปญหา ผอนคลายอารมณ ทําใหจติใจสงบ ออนโยน มีสมาธิในการ

ทํางาน   

จากความสําคัญและความเปนมาดังกลาวผูวิจยัจึงเห็นความสําคญัการสงเสริความสามารถในการใชกลามเน้ือ

มัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค อันนําไปสูการสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก

ของเด็กปฐมวัย ใหมีความพรอมในการใชกลามเน้ือมดัเล็กไดดีข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก  โดยการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรค ของเด็กปฐมวัย

ช้ันอนุบาลปท่ี 2/1 โรงเรยีนอนุบาลกําแพงเพชร กอนและหลังการจดักิจกรรม 
 

ขอบเขตการวิจัย 

            ดานเนื้อหา 

                   เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดักิจกรรมสรางสรรค ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2/1ครั้งน้ีครอบคลมุ

เฉพาะเน้ือหากิจกรรมการจดักิจกรรมศลิปสรางสรรคและความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก  
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ดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

  ตัวแปรตาม ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

                ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                      ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในชัน้เรียนคร้ังนี้ ไดแกเด็กชายและเด็กหญิง อายุระหวาง 5-6 ป 

กําลังศึกษาอยูในชั้นเรียนอนุบาลปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 28 คน 

  

 เคร่ืองมือวิจัย 

     1.แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

    2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเลก็ 

    3. ชุดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

      การจัดกิจกรรมการสอนผูวิจยัไดนําแบบทดสอบวัดความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็กไปทดสอบเด็ก

ปฐมวัย จากน้ันจึงดําเนินข้ันตอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจาํนวน 10 ชุด หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการสอน 

ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเดก็ปฐมวัยฉบับเดมิไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินข้ันตอน ดังตารางดังน้ี 

ตารางท่ี 3.1 การจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรคจํานวน 10 ชุดกิจกรรม 
 

ครั้งท่ี วันท่ี  เวลา กิจกรรม 
1 7 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ขยํากระดาษติดเปนตัวเลข 
2 10 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. พิมพภาพดวยน้ิวมือรปูทรงเรขาคณิต 
3 14 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ปนแปงขาวเหนียว 
4 17 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ประดิษฐถุงใสขนมโค 
5 21 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ตัดชุดประจําชาติอาเซียนและตกแตงภาพ 
6 24 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ฉีกปะกระดาษรูปดอกไมประจําชาติ

อาเซียน 
7 28 พฤศจิกายน 2560 09.30-09.50 น. ติดปะเมลด็พืชรูปบาน 
8 1 ธันวาคม 2560 09.30-09.50 น. ประดิษฐบาน 
9 4 ธันวาคม 2560 09.30-09.50 น. ประดิษฐการดวันพอ 
10 8 ธันวาคม 2560 09.30-09.50 น. การรอยวัสดุตางๆ 

 

       การวิเคราะหขอมูล 

 1. คารอยละความกาวหนา 

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ความสามารถในการใชกลามเน้ือมดัเล็ก 
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สถิติท่ีใชในการวิจัยช้ันเรียนครั้งน้ีผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนามสีูตรคํานวณดั้งน้ี  (พิชิต  

ฤทธ์ิจรูญ. 2544: 127) 

  สูตรคํานวณคารอยละความกาวหนารายบุคคลมสีูตรคํานวณดังน้ี 

             คะแนนหลังการทดลอง-คะแนนกอนการทดลอง    x   100 

                                          คะแนนเต็ม 
 

          การหาคารอยละความกาวหนาของท้ังช้ันเรียน  

1. หาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลอง และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง 

                  2. สูตรหาคาเฉลี่ย 

 

 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
               1. เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยช้ัน

อนุบาลปท่ี 2/1 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 

 

จากแผนภมู ิพบวาคารอยละเฉลี่ยคะนนกอนการจัดกิจกรรมและหลงัการจัดกิจกรรมเทากับ 16.3 และ 28.4 

ตามลาํดับ และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 40  

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนมีคารอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเพ่ิมข้ึน 40% 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเลก็ โดย

การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปท่ี 2/1 โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร กอนและหลังการจัด

กิจกรรม  ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนมคีะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเพ่ิมข้ึนทุกคน เพราะกิจกรรมศลิป

สรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ังหา เด็กไดลงมือกกระทําสิ่งตางๆดวยตนเองได
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ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังชั้นเรียน 
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ใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  ทําใหการใชกลามเน้ือมดัเล็กของเด็กแข็งแรงมากข้ึน มีความคลองแคลวในการ

หยิบจับสิ่งตางๆในการทํากิจกรรม และสามารถใชกลามเน้ือมัดเล็กในการทํากิจวัตรประจาํวันชวยเหลอืตนเองไดดมีาก

ข้ึน ท่ีเปนเชนน้ี เพราะผูวิจยัไดคํานึงถึงทฤษฎีพัฒนาการท่ีสงเสริมความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็ก ซึ่งสอดคลอง

กับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2552: 19) กลาววา กลามเน้ือมัดเล็ก ไดแก น้ิวมือน้ันเด็กควบคุมไดดีข้ึน 

สามารถทํางานประสานกันไดดีข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะน้ิวมือแตละน้ิวสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ดังน้ันจึงสงผลทํา

ใหเด็กมีคะแนนเฉลีย่ในดานความสามารถในการควบคุมในการใชกลามเน้ือมัดเล็กเพ่ิมสูงข้ึน และสอดคลองกับ เยาวพา 

เดชะคุปต (2528: 36 - 38) กลาววา กิจกรรมศลิปสรางสรรคเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานการใชกลามเน้ือ

เล็กชวยพัฒนากลามเน้ือมือและตาใหสัมพันธกัน เพ่ือเตรียมความพรอมดานการเรยีนและมีโอกาสพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ในการเขียน กิจกรรมศลิปะสรางสรรคมหีลากหลายกิจกรรม เชน การวาดภาพระบายสี การพิมพภาพ การพับ ฉีก ปะ 

การประดิษฐ เปนตน โดยในทุกกิจกรรมจะเนนใหเด็กไดสมัผสักับสือ่ วัสดุท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความ

ตองการของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ หรรษา นิลวิเชียร (2535: 89) กลาวถึงความสําคัญในการจัด

ประสบการณการเรียนรูทางศิลปะใหกับเด็กคือการพัฒนาใหเกิดความงอกงามท้ังทางรางกาย อารมณ สังคม สตปิญญา 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมศลิปะน้ันควรเนนการพัฒนาประสาทสัมผัสท้ัง 5 และควรเปนกิจกรรมท่ีกระตุนใหเด็กไดคิด

ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน 
เพ่ือสงเสริมทักษะการยับย้ังชั่งใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย 

The executive function on activity organizing by storytelling activity. 
To support the self-constraint and consideration for early Childhood. 

 
ชุลีพร  ชัยวิพรม1  และสรวงพร กุศลสง2 

Chulepron Chaieiporm  and  Sroungporn Kusolsong 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
2อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

 

บทคัดยอ 
   
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทาน   กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดแบบ Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.19  หลังการจัด
กิจกรรมแบบ Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย มีทักษะการยับยั้งช่ังใจและ
คิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.71 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 6.52 
แสดงใหเห็นวาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  2.1 ดานการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง พบวา กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 
Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการยับยั้งช่ังใจ โดยเฉลี่ย 5.71  
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
มีทักษะการยับยั้งช่ังใจ โดยเฉลี่ยเทากับ 9.10 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงข้ึนโดยเฉลี่ยเทากับ 3.38  แสดงใหเห็นวา
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
มีทักษะการยับยั้งช่ังใจสูงข้ึน 

2.2 ดานการคิดไตรตรอง พบวา กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive 
Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ยเทากับ 5.48  หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมี
ทักษะการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ยเทากับ 8.62 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 3.14 แสดงใหเห็นวาหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะ
การคิดไตรตรองสูงข้ึน 
คําสําคญั:    การเรียนรูตามแนวคิด Executive Function/กิจกรรมการเลานิทาน/ทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิด
ไตรตรอง 
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ABSTRACT 
 This research study had purposed to study on the executive function on activity 
organizing by storytelling activity, to support the self-constraint and consideration for pre-school 
students and to compare the self-constraint and consideration skill of pre-school students before 
and after using the executive function on activity by storytelling activity. The sample group of this 
study had been used girls and boys pre-school students from 5-6 years old studying in years 2 
kindergarten semester 2, years 2017 (2560), Anuban Kho Kao School, Kho Kao sub-district, Kho 
Kao district, Phetchaborn Province. 21 students were random selected by classroom as a unit for 
random selected. Researcher had been experimented in semester 2 in 2017. This research was 
took 4 weeks for study, 5 days a week, 25 minutes per day from 10.00 am-10.25 am between 20th 
November – 15th 2017 for this supportive experience activity. The material that had been used 
for this research was the Executive Function activity for 20 plans for 4 stories. Moreover, the 
evaluation for the self-constraint and consideration test was 1 set. The reliable value was 0.72 in 
this research study and using plan for One Group Pretest-Posttest Design for analyze the data by 
using T value. 
 The research found that 
 1.  This study had been organized activity as Executive Functions by using storytelling for 
pre-school student before Executive Function activity. Thus the average was 11.19 after the 
Executive Functions activity by storytelling activity for pre-school students about the support the 
self-constraint and consideration. The average 17.71 affected to the development score 
increased about 6.52. Thus, it shown after the Executive Functions Activity by storytelling activity 
for pre-school student, that had ability on supporting the self-constraint and consideration skill 
harmonized with the hypothesis that had been set that the significant was .05 
 
 2. The comparison of the self-constraint and consideration skills for pre-school students 
before and after Executive Function activity by storytelling had provided details as    
           2.1 The average of self-constraint and consideration skill had found that before 
the Executive Functions activity by storytelling activity for pre-school students was 5.71. The 
average after using the Executive Functions Activity by storytelling was 9.10. Thus, it affected to 
the development score was increased from the average 3.38. Thus, it had shown that the after 
using storytelling activity for pre-school student had more ability of self-constraint.  
            2.2 For result of the consideration skill had found that before using the Executive 
Function activity by storytelling activity had the average was 5.48. After using the Executive 
Function activity by storytelling activity for pre-school had the average for the consideration skill 
was 8.62. This had been affected to the development score was increased from the average 
about 3.14. Thus, it had shown that pre-school student had more ability of consideration after 
using storytelling activity. 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญระดับหน่ึง เพราะเปนชวงท่ีมี
พัฒนาการทุกดานเจริญอยางรวดเร็วท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ซึ่ง การพัฒนาเด็กในชวงน้ีจะ
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เปนการวางพ้ืนฐานความสามารถดานตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตออนาคตของเด็กและประเทศชาติหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกลาววาการศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพ้ืนฐานการ
อบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพ 
ภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอ้ือเฟอและความเขาใจของทุกคน เพ่ือสราง
รากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมได (กรมวิชาการ.2546:5)  

ซึ่งในศตวรรษท่ี 21มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และซับซอนมาก เด็กและเยาวชน หรือผูใหญ หากมีทักษะ 
EF บกพรอง ชีวิตก็อาจติดหลม อาจตกเปนทาสของสิ่งเราท้ังหลาย อาทิ ยาเสพติด การพนัน แอลกอฮอล ฯลฯ ได
งายกวา แตหากไดรับการฝกฝนทักษะ EF มาดี บุคคลน้ันก็จะคิดวิเคราะหเปน มีหลักการวิธีคิด มีการไตรตรอง 
สามารถตัดสินใจไดเหมาะสม เปนระบบ หากทําไปแลวเกิดอุปสรรค ก็ลุกข้ึนสูตอได รูจักแกไข หรือคิดคนหาทาง
ออกใหมๆ ไมยึดติดอยูกับกรอบความคิดเดิมๆ นอกจากน้ี ยังสามารถจัดสัมพันธภาพไดดี เพราะรูจักควบคุมอารมณ 
และพฤติกรรมตนเอง จนเปนท่ียอมรับของเพ่ือนรวมงาน หรือคนในครอบครัว EF จึงเปนพ้ืนฐานของทักษะสําคัญท่ี
ตองมีในศตวรรษท่ี 21 น่ันเอง(สุภาวดี.2558:ออนไลน) 
                การยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองน้ันเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหควบคุมความตองการของตนเองใหอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม  สามารถกลั่นกรองความคิดและแรงเราตางๆ จนตานหรอืยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความวาวุน หรือ ความเคย
ชินตางๆ ได คิดกอนแลวจึงทํา หรือ พูดกํากับควบคุมพฤติกรรมตนเองไดในกาลเทศะท่ีเหมาะควรซึ่งเปน
ความสามารถในการคิดการทํางานของสมองสวนหนาสมองสวนหนา ท่ีเปนความสามารถในการควบคุมแรง
ปรารถนาของตนเองใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม จนหยุดยั้งพฤติกรรมไดในเวลาท่ีสมควร (ประพันธศิริ  สุเสารัจ 
2551:100) เปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดตั้งแตระดับปฐมวัย โดยการฝกฝนอยูเสมอ เชน การใหผูเรียนไดลง
มือกระทํากิจกรรมโดยไดรับจากประสบการณตรง การสรางสถานการณตางๆ การตั้งคําถามกับเด็ก การเลานิทาน
และ การเรียนรูจากของจริงประกอบกับการใชสื่อท่ีเปนรปูธรรมจะเปนสิ่งท่ีกระตุนใหผูเรียนไดใชสมองในการคิดของ
เด็ก เพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจวาสิ่งใดควรทําสิง่ใดไมควรทํา โดยใชความรูความคิดจากประสบการณของตนจาก
ขอมูลท่ีรอบดาน ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม จนสามารถยับยั้งช่ังใจตนเองได ซึ่งเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนได
ตั้งแตระดับปฐมวัย โดยการฝกทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐานกอนเพ่ือพัฒนาทักษะการทางดานการยับยั้งช่ังใจ-คิด
ไตรตรองโดยการจัดกิจกรรมการเลานิทาน การตั้งคําถามกับเด็ก ใหเด็กไดคิดไตรตรองปญหาตางๆ แตถาเด็กขาดคิด
ไตรตรองก็จะเหมือนรถท่ีเบรกแตกได (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2542 : 60) ไดอธิบายกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณซึ่งมีวิธีคิดดังน้ี ตั้งเปาหมายในการคิด,  ระบุประเด็นในการคิด,  ประมวลขอมูลทางดานขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีคิดทางกวาง ลึก และไกล,  วิเคราะห จําแนกและจัดหมวดหมูของขอมูลและ
เลือกขอมูลท่ีจะนํามาใช , ประเมินขอมูลท่ีจะใชในแงความถูกตอง ความเพียงพอ และความนาเช่ือถือ, ใชหลัก
เหตุผลในการพิจารณาขอมูล เพ่ือแสดงหาทางเลือกคือคําตอบท่ีสมเหตุสมผลตามขอท่ีมี, เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
โดยพิจารณาถึงผลท่ีจะตามมาและคุณคาหรือความหมายท่ีแทจริงของสิ่งน้ัน,ช่ังนํ้าหนักผลไดผลเสีย คุณโทษในระยะ
สั้นและระยะยาว ,คิดไตรตรอง ทบทวนกลับไปมาใหรอบคอบและประเมินทางเลือกและลงความเห็นคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นท่ีคิด  
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการใชกิจกรมแบบ2 Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
เพ่ือเสริมสรางทักษะการยับยั้งช่ังใจและความคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากพอแมผูปกครองหรือ
ครูผูสอนสามารถพัฒนาทักษะสมองของเด็กเพ่ือใหเด็กเกิดการยับยั้งช่ังใจคิดไตรตรอง แกไขปญหาตางๆ ซึ่งสามารถ
นํามาใชตั้งแตวัยทารก และออกแบบการเรียนรูกิจกรรมตางๆใหกับเด็กสามารถเปนแนวทางนําไปปรับใชท้ังใน
หองเรียน หรือนอกหองเรียน ตามท่ีจะกําหนดใหเด็กไดเรียนรูในหนวยไหนซึ่งใชสําหรับครู หรือผูท่ีเก่ียวของกับเด็ก
ปฐมวัยเพ่ือพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการท่ีดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีวิธีการทํากิจกรรมยังชวยสงเสริมใหเด็กเกิดพัฒนาการ
ทางดานตาง ๆ ท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรม 2การเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานมีทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสูงข้ึน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
           ดานเน้ือหา 
                 เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรียนรู ครอบคลมุการเรียนรูตามแนวคดิ Executive Functions
และทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง  
          ดานตัวแปร 
               ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการ    
                                    เลานิทาน 
               ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการยับยั้งช่ังใจและคดิไตรตรอง 
                    
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        
 
 

 
 
 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ป กําลังศึกษาช้ันอนุบาลปท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลเขาคอ(เจริญทองน่ิมวิทยา) จํานวน 3 หองเรียน มีเด็กปฐมวัย
ท้ังสิ้นรวม 80  คนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 
 กลุมตัวอยาง  ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง  ท่ีมีอายุระหวาง 5-6 ป ท่ีกําลังศึกษาอยู 
ช้ันอนุบาลปท่ี 2 จํานวน 21 คน เปนชาย  12 คน  หญิง 9 คน ไดมาโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการเลือกสุม 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
           1.แผนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions  
 2.  คูมือการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย ท่ี
ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 4 เรื่อง เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบหาความเหมาะสมของการจัด 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Executive Functions 

  

 

ทกัษะการยบัย ั้งชัง่ใจคิดไตร่ตรอง

สาํหรับเด็กปฐมวยั 
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          3.แบบทดสอบการวัดความสามารถในการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัย  
     การเก็บรวบรวมขอมูล 
          ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการศึกษา 4 สัปดาหสัปดาหละ 5 วัน วัน
ละ 25 นาที ชวงเวลา 10.00 - 10.25 น. (กิจกรรมเสริมประสบการณ) ระหวางวันท่ี 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
        ผลการวิเคราะหขอมูล 
                ตอนท่ี 1 ผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การวิเคราะหในข้ันตอนน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนวัดทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยรวม ท่ีไดจากการทดสองท้ังกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย มาวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยนําคะแนนความ
แตกตาง ระหวางกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ 
 

กลุมทดลอง N K 𝑋 S.D. t 

กอนการทดลอง 21 20 11.19 2.59 17..98 

หลังการทดลอง 21 20 17.71 1.67 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 

 จากตารางท่ี 4.1 สรุปไดวา 𝛼 = .05 คา t ตาราง = 1.721 พบวา t คํานวณ = 17.98 มากกวา t ตาราง  
ดังน้ันเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยใช
แบบทดสอบวัดทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัยสูงข้ึนท่ีระดับ .05 แสดงวาการจัดกิจกรรม
แบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการยับยั้งช่ังใจและ
คิดไตรตรองสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง  ท้ังกอนและหลังการจัดกิจกรรม
แบบ Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน 
 ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการยับยั้งช่ังใจของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด 2 Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยนําคะแนนความแตกตาง ระหวาง
กอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ 
 

กลุมทดลอง N K 𝑋 S.D. t 

กอนการทดลอง 21 20 5.71 1.42 9.52 

หลังการทดลอง 21 20 9.10 0.92 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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 จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดวา 𝛼 = .05 คา t ตาราง = 1.721 พบวา t คํานวณ = 9.52 มากกวา t ตาราง  
ดังน้ันเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด 2Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการยับยั้งช่ังใจสําหรับเด็กปฐมวัยสูงข้ึนท่ีระดับ .05 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิด2 Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการยับยั้งช่ัง
ใจสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 
 ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิด 2 Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานโดยนําคะแนนความแตกตาง ระหวาง
กอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ 

กลุมทดลอง N K 𝑋 S.D. t 

กอนการทดลอง 21 20 5.48 1.72 11.64 

หลังการทดลอง 21 20 8.62 1.49 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
 

 จากตารางท่ี 4.3 สรุปไดวา 𝛼 = .05 คา t ตาราง = 1.721 พบวา t คํานวณ = 11.64 มากกวา t ตาราง  
ดังน้ันเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด2 Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัยสูงข้ึนท่ีระดับ .05 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวคิด 2 Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานการคิด
ไตรตรองสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 
สรุปผลการวิจัย 
          เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Functions โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานโดยใชแบบทดสอบวัดทักษะการคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัยสูงข้ึนท่ีระดับ .05 
การอภิปรายผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบผลความสามารถในดานการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองโดย หลังการจัด
กิจกรรมการเลานิทานสูงกวากอนการจดักิจกรรมการเลานิทานซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาทุกดาน ไดแก ดานการยับยั้งช่ังใจ และดานการคิดไตรตรอง สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

1.การศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ2 Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยภาพรวม กอนการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ย 11.19  หลังการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive 
Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยความสามารถดานการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉลี่ย 17.71 สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 6.52 แสดงใหเห็นวาหลังการจัด
กิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการ
ยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แสดงให
เห็นวา การจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีผลตอ
ความสามารถในการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองของเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมการเลานิทาน
เปนกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอน
คลายความเครียด และยังชวยสงเสริมความสามารถในการคิด แกไขปญหาสถานการณตางๆ รวมท้ังการยับยั้งช่ังใจ
และคิดไตรตรองได โดยผูวิจัยดําเนินกิจกรรมเปน 4 สัปดาห ซึ่งดําเนินใน กิจกรรมเสริมประสบการณ ท้ังน้ีรูปแบบ
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การจัดกิจกรรมมีลักษณะการจัดกิจกรรมโดยครูเลานิทานใหเด็กฟงพรอมใชคําถามปรายเปดในการถามเด็ก การ
สรางสถานการณใหเด็กไดคิดหาวิธีการแกปญหาระหวางการจัดกิจกรรม การใหเด็กออกมาแสดงบทบาทสมมุต และ
ใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทาน  จากน้ันครูจัดกิจกรรมกิจกรรมแบบ2 Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันผูวิจัยไดดําเนินการท้ังหมดจํานวนท้ังสิ้น 4 สัปดาห เมื่อเด็กไดรับการจัดกิจกรรมการ
เลานิทานไปแลว เด็กสามารถยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองแกไขปญหาตางๆจากประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีใหเด็กฟงนิทานแสดงบทบาทสมมุติและไดมีสวนรวมในการเลานิทาน เชน ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  ความ
เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด สรางเสริมจินตนาการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และไดฝกการคิดไตรตรองและ
การยับยั้งช่ังใจ ในการจัดกิจกรรมการเลานิทานจะเปนการเลาเรื่องราวนิทานท่ีจะเนนใหเด็กไดคิดไตรตรองและรูจัก
การยับยั้งช่ังใจ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปราณีรัตน พยัคฆบุตร (2551:1). ไดทําการวิจัยผลของ
ความสามารถในการคิดแกไขปญหาของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานภาพโปรงใส ผลการวิจัย
พบวา ความสามารถในการแกไขปญหาของเด็กปฐมวัยสูงข้ึนกวาการจัดกิจกรรมเลานิทานภาพโปรงใส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนาธิป บุบผามาศ (2553). ผลการวิจัย
พบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบคําถามสูงกวากอน
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา การคิดเชิงเหตุผลดานการ
เปรียบเทียบ และดานการสรุปความ สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานการจัด
ประเภทสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับทฤษฎีของ ชอมสก้ี 
(Chomskey,  1960 ; อางถึงใน สุภาวดี  ศรีวรรธนะ,  2542 : 36)  การเรียนรูภาษาเปนเรื่องซับซอนซึ่งจะตอง
คํานึงถึงโครงสรางภาษาในตัวเด็กดวยเพราะบางครั้งเด็กพูดคําใหมโดยไมไดรับแรงเสริมมากอนเลย เขาอธิบายการ
เรียนรูภาษาของเด็กวาเมื่อเด็กไดรบัประโยค หรือกลุมคําตาง ๆ โดยใชเครื่องมือการเรียนรูภาษาท่ีติดตวัมาแตกําเนิด 
ซึ่งไดแกอวัยวะเก่ียวกับ การพูด การฟง0   
 2. ทักษะการยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรองสําหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเปนรายดาน ไดแก ความสามารถใน
การยับยั้งช่ังใจ และความสามารถในการคิดไตรตรองโดยมรีายละเอียดดงัตอไปน้ี         2.1 ดานความสามารถใน
การยับยั้งช่ังใจกอนการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานการยับยั้งช่ังใจ โดยเฉลี่ย 5.71  หลังการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใช
กิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยความสามารถดานการยับยั้งช่ังใจ โดยเฉลี่ย 9.10 สงผลใหมีคะแนนพัฒนา
สูงข้ึนโดยเฉลี่ย 3.38  แสดงใหเห็นวาหลังการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการยับยั้งช่ังใจสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว             2.2 
ดานความสามารถในการคิดไตรตรองกอนการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ย 5.48  หลังการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive 
Functions  โดยใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยความสามารถดานการคิดไตรตรอง โดยเฉลี่ย 8.62 
สงผลใหมีคะแนนพัฒนาสูงข้ึนโดยเฉลี่ย 3.14แสดงใหเห็นวาหลังการจัดกิจกรรมแบบ 2Executive Functions  โดย
ใชกิจกรรมการเลานิทานสําหรบัเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการคิดไตรตรองสูงข้ึนซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้ง
ไว ซึ่งสอดคลองกับ  ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2551:100)  ไดกลาววา การยับยั้งช่ังใจ-คิดไตรตรอง หมายถึง 
กระบวนการคิดไตรตรอง  เก่ียวกับสถานการณท่ีเปนปญหา เพ่ือตัดสินใจวาสิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา  โดยใช
ความรูความคิดจากประสบการณของตนจากขอมูลท่ีรอบดาน ขอมูลทางดานสิ่งแวดลอม  จนสามารถยับยั้งช่ังใจ
ตนเองได ซึ่งเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดตั้งแตระดับปฐมวัย โดยการฝกทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน สอดคลอง
กับ บันลือ   พฤกษะวัน (2556:66) ไดกลาววา การยับยั้งช่ังใจและคิดไตรตรอง คือ การคิดซึ่งมีความใกลเคียงกับ
การหาเหตุการณท่ีผานมา ตางกันอยูท่ีวา อาจเปนสิ่งท่ีพบเห็นเฉพาะหนา เชน เมื่ออานเรื่องราว บทความ คํา
ชักชวน ใหเกิดการช่ังใจ หาทางตัดสินใจท่ีจะเช่ือหรือไมเช่ือแสดงออกซึ่งทัศนคติบาง รสนิยมบาง ซึ่งกวาจะเกิด
ความเช่ือดังกลาว มักคิดโตแยงในใจหลายแง หลายมุม การคิดไตรตรองเปนการกลั่นกรองสิ่งท่ีรับเขามาโดยเลือกท่ีดี
ท่ีถูกตอง  
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บทคัดยอ 

ผลการวิจัยพบวา 
    ผลการวิจัยช้ันเรียนในเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหพบวาเด็กปฐมวัยมคีะแนน
ความกาวหนาสูงข้ึนทุกคนและมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรยีนมีคาเทากับ 5.11 และ 9.02 ตามลําดับ และมี
คารอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 42 
คําสําคญั: ความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย /กิจกรรมเกมการศึกษา 
       

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the analytical abilities of pre-school 
children using the educational games of kindergarten students before and after the activities. The 
study population consisted of 34 male and female students studying at Kindergarten, 3 schools, 
Wat Don Kaew School, semester 2, academic year 2017. The tools used to collect data were: 
Experience Plan Educational Media Kit and the 10th Analytical Thinking Test with built-in tools. 
The duration of the experiment was 10 times. Statistics used in data analysis was percentage 
progress. The results of this study showed that pre-school children had higher progress scores 
and had an average of 9.02 and 5.11 before and after school, respectively. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เด็กเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งเปนความหวังของครอบครัว เปนผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเปน
มนุษยชาติ เปนพลังสาํคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงข้ึนอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กท่ีมีความ
สมบูรณท้ังทางดานรางกาย จติใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ดาน ท่ีเหมาะสมกับวัย ไมวาจะเปนพัฒนาการทางดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจริยธรรม จะเปนผูท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเปน
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  เด็กในวัยเริม่แรกของชีวิต หรือท่ีเรียกวา “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตัง้แตแรกเกิด
จนถึง 8 ป จัดไดวาเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะดาน
สติปญญา จะเจรญิมากท่ีสุดในชวงน้ี และพัฒนาการใด ๆ ในวัยน้ีจะเปนพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอพัฒนาการในชวง
อ่ืน ๆ ของชีวิตเปนอยางมาก ( ณัฐพร ตุก ไชยเดช . 2550 ) 
 การคิด จึงเปนสวนหน่ึงของการจดัประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยท่ีเช่ือวาสามารถพัฒนาเด็กในหลาย ๆ 
ดานเปนรูปแบบท่ีเนนการจดัประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูอยางลุม
ลึก การพัฒนาทักษะการคดิเปนความสามารถของสมองท่ีประมวลขอมูลท่ีไดจากการรับรูมาสรางเปนองคความรูใน
ตน ซึ่งสามารถพัฒนาข้ึนไดตั้งแตวัยเรียน กระบวนการคดิจึงเปนสิ่งท่ีโรงเรียนตองจัดใหผูเรียนทุกระดบัช้ัน 
เชนเดียวกับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งปรากฏใหเห็นเดนชัดในหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2546 ในการกําหนดจุดหมาย
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ซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ขอท่ี 10 
เก่ียวกับเรื่องการคดิและแกปญหา ครูปฐมวัยและผูเก่ียวของตองพิจารณาในการจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมการคิด
ใหเหมาะสมกับเด็กแตละวัย โดยนําสาระการเรียนรูเปนสื่อกลาง ในการจัดกิจกรรมใหเด็กแตละวัยในลักษณะบูรณา
การไมเนนเน้ือหา การทองจําใหฝกทักษะท่ีสําคัญและจาเปนสําหรับเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 26) การจัด
ประสบการณใหเด็กปฐมวัยไดเรยีนรูโดยใหเด็กลงมือปฏิบัตจิริงผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพ่ือใหเกิดความรูและถือวา
ผูเรยีนมีความสําคญั สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา ให
เปนไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของเด็ก (กัลยรตัน เสง่ียมแกว. 2555: 8) 
 จะเห็นไดวากระบวนการคดิมีความสําคญัตอการพัฒนาผูเรียนเปนอยางมาก ซึ่งแนวทางดังกลาว
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรตท่ี 21 โดยมุง
สงเสริมผูเรียนมีคณุธรรมรักความเปนไทย ใหมีทักษะการคดิวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถ
ทางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดสรางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2) 
กระบวนการคดิวิเคราะหเปนกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอนตั้งแตจุดเริ่มตนโดยทาความเขาใจปญหาแลว
รวบรวมขอมลูนามาวิเคราะหและคาดเดาคําตอบจากน้ันหาขอมูลมาประกอบอยางมีเหตผุลเพ่ือสรุปใหใกลเคียงกับ
การคาดเดาและสดุทายจะสามารถแกปญหาท้ังหลายจนสามารถนําไปประยุกตใชแกปญหา (ปุณณญาณ ขาน่ิม. 
2554: 31) 
 นอกจากน้ันปญหาความสามารถทางดานการคิดวิเคราะหเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอตวัเด็ก
เองและเปนอุปสรรคตอการเรียน ขณะเดียวกันก็จะมีผลกระทบตอสงัคมในอนาคตเพราะเด็กจะตองเตบิโตเปน
ผูใหญ ซึ่งควรเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการคดิวิเคราะห รูจักแกปญหาตางๆ ในหนาท่ีการงานและ
การดํารงชีวิตการจัดประสบการณใหกับเด็กยังขาดกระบวนการแสวงหาความรู ขาดทักษะการคิด ขาดการปฏิบัติ
โดยใชประสาทสมัผสัท้ังหา ในการเรียนรู ขาดกิจกรรมการจัดประสบการณท่ีใชกระบวนการคิด การจดั
ประสบการณแบบวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งสําคญัเน่ืองจากเปนการจัดประสบการณ การเรียนรูท่ีสงเสรมิพัฒนาการ
ทางปญญาเปนความสามารถทางสมองท่ีสงเสริมความสามารถทางดานการคดิวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ ชวยฝกให
เปนคนชางสังเกตและมีความเขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัว ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการคิดดวยวิธีทางวิทยาศาสตร โดยใหเด็ก
รูจักนําเอาประสาทสัมผัสท้ังหาคือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายมาใชในการสังเกตและตัดสินแกปญหาใหเด็กไดรับ
ความรูอยางกวางขวางจากการท่ีไดสังเกตสิ่งตางๆ และลงมือปฏิบัตดิวยตนเอง โดยจัดใหสอดคลองกับวัยและความ
สนใจของเด็ก จนสามารถคดิคนคาํตอบดวยตนเองและสรางองคความรูได 
 เกมการศึกษาเปนสื่อการเรยีนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ท่ีใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และเนนทางดานสติปญญาหรือการคิดใหแกเด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเลนแตกตางกันไป 
สิ่งสําคญัประการหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมความคิดใหแกเด็กคือ การเลนเกมการศึกษาควรมีคําถามกระตุนใหเด็กไดคิด
ดวย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใครรูอยูเสมอ และเมือ่เด็กไดรับการกระตุนดวยคําถามซึ่งเปนสิ่งเราท่ี
ดีชวนใหเด็กสงสยั จูงใจใหเด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู และพัฒนาศกัยภาพทางความคิดท่ีเด็กมีอยูในตัว ตนใหกาว
ข้ึนสูขีดสูงสุด และเมื่อผูใหญเขาใจธรรมชาติของเด็กไดใหการสนับสนุนเด็กหรือตอบ สนองเด็กดวยความเต็มใจท่ีจะ
ตอบแกเด็ก เด็กก็เกิดความพรอมท่ีจะเรียนรู โดยปกติแลวเด็กปฐม วัยจะชางสังเกตและสํารวจสิ่งตางๆท่ีอยูแวดลอม
ตัวเอง เมื่อจัดอุปกรณหรือสิ่งเรามาใหเด็กพัฒนา การสังเกต โดยใชประสาทสัมผัสรับรูทุกดาน เด็กจะพัฒนาการคิด
ไดอยางดี เกมการศึกษาเปนสิ่งเราท่ีดี เปนสื่อและกิจกรรมท่ีเด็กสังเกตเห็นไดอยางเดนชัด เปรียบเทียบหาความ
แตกตางของสิ่ง ของหรือหารายละเอียดบางอยางในภาพขณะเดียวกันมีคําถามชวนใหเด็กสังเกตมากข้ึน ไดคิด จะ
ชวยใหเด็กมีการพัฒนาเปนผูใฝรูและหาความจริงจากสิ่งท่ีเห็น หรือไดคิด ชวยใหเด็กกลาแสดงออก เรยีนรูท่ีฟงผูอ่ืน
ไดตอไป(ผูชวยศาสตราจารย บุบผา . 2012-2013) 
 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษานํามาพัฒนาใหเด็กเกิดการคดิวิเคราะห และสามารถสรางองค
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ความรูไดดวยตนเอง นอกจากน้ีเดก็จะไดรับประสบการณตรง เรียนรูจากการกระทําของตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนา
ความคิดอยางเปนระบบ ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนกับครูและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาแกเด็ก
ปฐมวัยจะไดใชเปนแนวในการจดัประสบการณเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานอ่ืน ๆ ท่ีดียิ่งข้ึนแกเด็กปฐมวัย
สืบตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจดักิจกรรมเกม
การศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
        ดานเน้ือหา 
 เน้ือหา ท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรยีนรูการจัดกิจกรรมเกมการศกึษา ครอบคลุมเน้ือหาทักษะการคิด
วิเคราะหและเกมการศึกษาของเดก็ปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 
         ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมเกมการศึกษา 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
    กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
       ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากรท่ีศึกษา ไดแก นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4-5ปจํานวน 34 คน ท่ีกําลังศกึษาอยู ช้ัน
อนุบาล 3โรงเรยีนเทศบาลวันดอนแกว ภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2560 
      เครื่องมือวิจัย 
              1.ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา 10เกม 
    2.   แผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา10 ครัง้ 
    3.  แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร จํานวน 10 ขอ 
    การเก็บรวบรวมขอมูล 
               นําแผนการจัดประสบการณโดยใชกระบวนการณทางคณิตศาสตรท่ีปรับปรุงแลวปดกิจกรรมกับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน 10 สัปดาห  สัปดาหละ 1วัน 
     การวิเคราะหขอมูล 
             เปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหโดยใชเกมการศึกษาของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 
ทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
    ผลการวิเคราะหขอมลู  
 ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหโดยใชเกมการศึกษาของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3 ทุกคนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมเกมการศึกษา ความสามารถในการคดิวิเคราะห 
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เลข
ท่ี 

คะแนน 
กอน 

คะแนน 
หลัง 

ผลตาง
คะแนน 

รอยละ 
ความกาวหนา 

1 5 10 5 50 
2 4 9 5 50 
3 5 9 4 40 
4 6 10 4 40 
5 5 8 3 30 
6 5 10 5 50 
7 4 8 4 40 
8 5 9 4 40 
9 6 9 3 30 
10 4 8 4 40 
11 5 10 5 50 
12 6 8 2 20 
13 4 8 4 40 
14 5 8 3 30 
15 7 10 3 30 
16 5 10 5 50 
17 6 10 4 40 
18 4 9 5 50 
19 5 10 5 50 
20 4 9 5 50 
21 5 9 4 40 
22 6 10 4 40 
23 5 8 3 30 
24 5 10 5 50 
25 4 8 4 40 
26 5 9 4 40 
27 6 9 3 30 
28 4 8 4 40 
29 5 10 5 50 
30 6 8 2 20 
-31 4 8 4 40 
32 5 8 3 30 
33 7 10 3 30 
34 7 10 3 30 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาโดยภาพรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 5 
คะแนน แสดงวานักเรียนปฐมวัยท่ีไดรับการทํากิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาดานการคดิวิเคราะห มีคะแนนรอยละ
ความกาวหนาสูงทุกคน 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 3 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการจดั
กิจกรรม 
คะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกจิกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนรอยละความกาวหนาท้ังชั้น

เรียน 
5.11 9.02 42 

 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 จํานวน 34 คน มีคะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 ถึง 5 
คะแนน และมีคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 42 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชชุดสื่อเกม
การศึกษาของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 กอนและหลังการจดักิจกรรมผลการศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละ
ความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคนท่ีเปนเชนน้ี เพราะเกมการศึกษาท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาน้ันมรีูปภาพสีสันท่ีสดใส มีเกมหลาย
อยางใหเด็กไดผลัดเปลี่ยนเวียนมาเลน ซึ่งผูชวยศาสตราจารย บุบผา เรืองรอง ( 2556) กลาววา เกมการศึกษาเปน
สื่อการเรียนรูและกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ท่ีใชจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเนนทางดาน
สติปญญาหรือการคดิใหแกเด็ก สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536 : 32) กลาววา เกม
การศึกษา (Diclaetic Game) เปนกิจกรรมการเลนท่ีชวยสงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษา 
มีครูและกติกาการเลนมีกระบวนการเลนเปนสิ่งท่ีเรากอใหเกิดการเรยีนรูดวยความสนุกสนาน บุญชู สน่ันเสียง 
(2527 : 29) กลาววา เกมการศึกษาเปนเครื่องชวยสอนท่ีจะชวยใหผูเรยีนไดรับความพอใจและความสนุกสนาน อีก
ท้ังยังทาทายท่ีจะใหเด็กเลนเสมอ ชวยใหเด็กมีความพรอมไดทุกดาน แตเนนดานสติปญญา เด็กจะใชประสาทสัมผัส
กับ กลามเน้ือมือ ฝกการสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง จําแนกประเภท และฝกหาเหตุผล 
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การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต 
เพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 

Activities based on the concept of the Executive Function 
To promote targeted skills for early childhood. 

 
ยุวดี  นกมั่น1  และ  สรวงพร กุศลสง2 

 Yuwadee  Nokmun1  and  Sroungporn Kusolsong2 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
2อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

 
บทคัดยอ 

  
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพ่ือสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ กอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลอง
คิดเปนรอยละ 72.27 และ มีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมาย  ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ คิดเปนรอย
ละ 40.41  แสดงวาการจัดกิจกรรมตามแนวคิดExecutive Function โดยใชเกมเขาวงกต มีผลตอการสงเสริม
ทักษะการมุงเปาหมายสูงข้ึน 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังท่ีไดรับการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต  เด็กปฐมวัยมีทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยู
เสมอ กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 หลังการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 แสดงวาการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต   มีผลตอการสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย
สูงข้ึนคิดเปนรอยละ 40.91  แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function 
โดยใชเกมเขาวงกต  มีการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายท่ีสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว  
คําสําคัญ:   กิจกรรมตามแนวคิด Executive Function/ เกมเขาวงกต /ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the Executive Function by using a maze game for young 
children and to compare the result of targeted skills before and after organizing activities.  The 
target group of this research is boy and girl kindergarten children aged 4-5 years, semester 2, 
academic year 2017, Ban Pa Daeng School of the District 1 Elementary, Phetchabun. 11 people 
were selected by a specific selection. The researchers used an experimental period of four 
weeks, five days a week, 20 minutes a day, at 14.00 - 14.20 Between 20 November and 15 
December 2017. in activity Education Games. The research instrument was a learning activity plan 
based on the Executive Function using 20 plans. 20 Labyrinth Activity Guide, a set of Targeted 
skills for pre-school children. The conviction was 0.75 in this research is experimental research 
and experimental design One Group Pretest - Posttest Design Data were analyzed by using 
percentage. 
 The research found that 
 1. The results of the study of the Executive Function using a maze game to promote 
targeted skills for early childhood was 31.36% after the experiment, accounted for 72.27% and 
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scored the goal development skill was 40.91 percent indicated that the Executive Function was 
based on the Maze Game affects the promotion of higher targeted skills. 

 2. The comparison of target skills for pre- and post-preschool children who received the 
Executive Function based on the Maze Game was 31.36% after the experiment, 72.27% showed 
that the activity was based on the Executive Function, using a maze game influenced on the 
promotion of competency, targeting skills for preschool children was higher at 40.91 percent. It 
indicated that preschool children provided with activities based on the Executive Function 
concept, using a maze game were improved. This is consistent with the research hypothesis. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป ท่ีมุงใหเด็กเจริญเติบโต
อยางสมบูรณ ท้ังทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูดวยความรัก ความ
เอาใจใส และจัดการเรียนรูผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนน
เรียนใหสนุก เลนใหมีความรูและเกิดพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 9) ท้ังน้ี  
ความสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยทักษะสมอง EF เปน ความสามารถของสมองในการ จัดการชีวิตเรื่องตางๆ ชวยให
เราสามารถตั้งเปาหมายในชีวิต รูจักวางแผน มีความมุงมั่น จดจําสิ่งตางๆ และนําไปใชงานได สามารถ ยั้งคิด
ไตรตรอง ควบคุมอารมณได ยืดหยุนความคิดเปน สามารถจัดลําดับความสําคัญ ในชีวิต รูจักคิดริเริ่มและลงมือทําสิ่ง
ตางๆ อยางเปนข้ันเปนตอน ทักษะเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีพอแมควรปลูกฝงใหลูกๆ (ชนิดา อินทร. 2559 : ออนไลน) EF 
(Executive Functions) เปนกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองสวนหนา ท่ีเก่ียวของกับการคิด 
ความรูสึก และการกระทํา เชน การยั้งใจคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด การตั้งเปาหมาย 
วางแผน ความมุงมั่น การจดจําและเรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องตาง ๆ และ
การทําสิ่งตาง ๆ อยางเปนข้ันเปนตอนจนบรรลุความสําเร็จ ซึ่งเปนทักษะท่ีมนุษยเราทุกคนตองใช เพ่ือใหเกิด 
ความสําเร็จในการเรียน การทํางาน รวมท้ังการมีชีวิต ครอบครัว ทักษะ EF น้ีนักวิชาการระดับโลกยืนยันแลววา 
สําคัญกวา IQ (สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม. 2558 : 
ออนไลน) ทักษะการมุงเปาหมาย เปนทักษะท่ีสําคัญใน 2 กลุมทักษะ EF ท่ีสําคัญท้ังหมด 9 ดาน 2 ใน 2Executive 
Functions ทักษะแหงความสําเร็จในชีวิต 2และจําเปนอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยท้ังในดานการเรียนและดานการ
ทํางาน ในชีวิตของเด็กซึ่งจะสงผลรวมท้ังเมื่อเด็กเติบโตเปนผูใหญในอนาคต ทักษะการมุงเปาหมายชวยใหเด็ก
ปฐมวัย  ความอดทนพากเพียรเปนลักษณะชีวิตสําคัญท่ีจะนําเราไปสูความสําเร็จ คนบางคนอาจเปนคนท่ีมี
ความสามารถมาก มีพรสวรรคท่ียิ่งใหญ มีศักยภาพซอนอยูมากมาย แตวาไมสมารถประสบความสําเร็จตามท่ีควรจะ
เปน ดวยเพราะวาเขาเปนคนท่ีชาดความอดทนและพากเพียรเมื่อพบเขากับอุปสรรคหรือปญหาท่ียากลําบากก็ถอย
หนีเลิกราไป ไมทันท่ีจะไดพัฒนาหรือปลดปลอยศักยภาพท่ีมีอยูใชมันเปนบันไดไปสูความสําเร็จ คนเราทุกคนตอง
เผชิญกับสถานการณท่ีทําใหตองทนดวยกันท้ังน้ี หากเราสามารถพากเพียรไมวาจะเผชิญกับปญหาหรือแรงกดดัน
ใดๆ เราก็จะสามารถเปนคนหน่ึงท่ีประสบความสุขความสําเร็จได หากเราเรียนท่ีจะพัฒนานิสัยของการอดทนให
เกิดข้ึนเปนชีวิตของเรา (เกียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2551 : 29) 

เกมการศึกษา เปน การเลนท่ีชวยพัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑกติกางายๆเด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลน
เปนกลุมได  ชวยใหเด็กรูจักสังเกตคิดหาเหตุผล  และเกิดความคิดรวบยอด ในการเลนใหมีไหวพริบ (นิธินาถ อุดม
สันต. 2551 : 17) เกมการศึกษา  เปน  การจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลนเปนกลุมกับเพ่ือนโดยมีกฎกติกาและวิธีการเลน
ท่ีทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีปฏิสัมพันธรูจักการชวยเหลือแบงปนและยอมรับผูอ่ืนโดยมีครูเปนผูคอย
กํากับดูแลกระตุนใหแรงเสริมเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือการแบงปนการยอมรับ (ลักคะณา 
เสโนฤทธิ. 2551 : 17)  
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เกมการศึกษา เปน กิจกรรมการเลนท่ีมีกระบวนการในการเลนตามสวัสดิ์. 2549) เกมการศึกษา เปน สื่อการเรียนรู
และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ชนิดของเกมประเภทตางๆเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งท่ีเรียน (วาโร เพ็ง 2546 ท่ีใชจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็ก
ใหเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเนนทางดานสติปญญาหรือการคิดใหแกเด็ก 
เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเลนแตกตางกันไป สิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมความคิด
ใหแกเด็กคือ การเลนเกมการศึกษาควรมีคําถามกระตุนใหเด็กไดคิดดวย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัย
ใครรูอยูเสมอ และเมื่อเด็กไดรับการกระตุนดวยคําถามซึ่งเปนสิ่งเราท่ีดีชวนใหเด็กสงสัย จูงใจใหเด็กเกิดพฤติกรรม
การเรียนรู และพัฒนาศักยภาพทางความคิดท่ีเด็กมีอยูในตัว ตนใหกาวข้ึนสูขีดสูงสุด และเมื่อผูใหญเขาใจธรรมชาติ
ของเด็กไดใหการสนับสนุนเด็กหรือตอบ สนองเด็กดวยความเต็มใจท่ีจะตอบแกเด็ก เด็กก็เกิดความพรอมท่ีจะเรียนรู 
โดยปกติแลวเด็กปฐมวัยจะชางสังเกตและสํารวจสิ่งตางๆท่ีอยูแวดลอมตัวเอง เมื่อจัดอุปกรณหรือสิ่งเรามาใหเด็ก
พัฒนา การสังเกต โดยใชประสาทสัมผัสรับรูทุกดาน เด็กจะพัฒนาการคิดไดอยางดี เกมการศึกษาเปนสิ่งเราท่ีดี เปน
สื่อและกิจกรรมท่ีเด็กสังเกตเห็นไดอยางเดนชัด เปรียบเทียบหาความแตกตางของสิ่ง ของหรือหารายละเอียด
บางอยางในภาพขณะเดียวกันมีคําถามชวนใหเด็กสังเกตมากข้ึน ไดคิด จะชวยใหเด็กมีการพัฒนาเปนผูใฝรูและหา
ความจริงจากสิ่งท่ีเห็น หรือไดคิด ชวยใหเด็กกลาแสดงออก เรียนรูท่ีฟงผูอ่ืนไดตอไป (บุบผา เรืองรอง. 2546 : 
ออนไลน)  ซึ่ง 

จากผลการวิจัยและติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของไทยพบวา เด็กปฐมวัยกําลังถูกเรงรัดใหมี
พัฒนาการท่ีเกินวัยอยางไมสมดุลซึ่งจะสงผลเสียตอการพัฒนาทักษะดานการเรียนรูของเด็กในอนาคต เรงเรียนเขียน
อาน เกินพัฒนาการเด็กซึ่งเกิดจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนจากคาดหวังของผูปกครองท่ีตองการใหเด็กอนุบาลอาน
ออกบวกลบเลขไดผูบริหารสถานศึกษาท่ีขาดความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัยรวมถึงการวัดผล
ดวยการทดสอบความรูดานเน้ือหาสาระทําใหระบบการเรียนการสอนเด็กในระดับอนุบาล มุงเนนการทองจําความรู
ซึ่งเปน2การสูญเสียโอกาสในการเรียนรูจากหนาตางแหงโอกาส0 เพราะเด็กในชวงปฐมวัยสมองจะเปดรับการเรียนรูได
ดีท่ีสุด โดยเฉพาะทักษะดานพฤติกรรม เชน ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะทางอารมณ การพูดและการเคลื่อนไหว 
แตเมื่อเด็กถูกพัฒนาทักษะเพียงดานเดียวสงผลใหเด็กขาดแรงจูงใจการเรียนรู ขาดทักษะในการทํางานรวมกับคนอ่ืน 
และขาดทักษะความรับผิดชอบท้ังตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่ง 3เปนการเสียโอกาสท่ีมีอยูอยางจํากัดในการสรางทักษะ
ทางดานพฤติกรรม ซึ่งจะสงผลตอคุณลักษณะความสําเร็จดานการศึกษาและการทํางานในอนาคตของเด็ก 3ปฐมวัย
สวนใหญ มีปญหาทางดานการการมุงเปาหมายในการเรียนรูขาดความกลาแสดงออกไมมีความเช่ือมั่นในตัวเอง ใน
ขณะเดียวกันในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีครูมอบหมายให เพ่ือใหเด็กกลาคิดและกลาลงมือทําใหเกิดผลงานของ
ตัวเองและเปนท่ียอมรับของคนรอบขาง สามารถท่ีจะนําทักษะการมุงเปาหมายไปใชกับตนเองในปจจุบันรวมถึง
ภายในอนาคต ทักษะดานการมุงเปาหมายทําผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการวิจัยการจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive 
Function เพ่ือสงเสริมทักษะการการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย โดยเปนการจัด กิจกรรมเกมการศึกษาใหเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติจริง ผานประสบการณตรงใหกับเด็ก จากการสังเกต และการคิดวิเคราะห สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีทักษะการมุงเปาหมายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวา
งานวิจัยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนและ เปนแนวทางใหแกครูผูสอน บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พอ-แม ผูปกครอง ท่ีพบ ปญหาเก่ียวกับทักษะการมุงเปาสามารถนํากิจกรรมเกมการศึกษาไปปรับใชเพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังถือเปนพ้ืนฐานสูความสําเร็จของชีวิต ในการ
เรียน การทํางาน รวมท้ังการมีชีวิตครอบครัวตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมาย กอนและหลัง การจัดกิจกรรมแบบ Executive Function 
โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
             หลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัยมีทักษะการมุง
เปาหมายสูงข้ึน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
       ดานเนื้อหา 
            เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 
ครอบคลมุการจดักิจกรรมการใชเกมเขาวงกตท้ังหมด 20 วัน 
       ดานตัวแปร 
  1.  ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  
  2.  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
กลุมเปาหมาย 
              กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ท่ีมี อายุ 4-5 ป ซึ่งกําลังศึกษา
อยูช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานปาแดง  จํานวน 1 หองเรียน มีเด็กปฐมวัยท้ังสิ้น 
11 คน เปนเด็กชาย 8 คน และเด็กหญิง 3 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
             ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง ครั้งน้ีผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ชวงเวลา 14.00 – 14.20 น. (กิจกรรมเกม
การศึกษา) ระหวางวันท่ี 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  
ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1.  ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกตสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  
  2.  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดกิจกรรมแบบ Executive 

Function โดยใชเกมเขาวงกตสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

 

 
ทักษะการมุงเปาหมาย 

พรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
        ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                  กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ท่ีมี อายุ 4-5 ป ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานปาแดง  จํานวน 1 หองเรียน มีเด็กปฐมวัย
ท้ังสิ้น 11 คน เปนเด็กชาย 8 คน และเด็กหญิง 3 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 
          เคร่ืองมือวิจัย 

1. การสรางคูมือแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขา
วงกต  

2.  การสรางคูมือจัดกิจกรรมเกมเขาวงกต และดําเนินการสรางคูมือเลนเกมเขาวงกตของเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 20 กิจกรรม 

3.  การสรางคูมือแบบทดสอบวัดทักษะการมุงเปาหมายสําหรบัเด็กปฐมวัย และคูมือการวัดทักษะ
การมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
        ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห  

สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครัง้ละ 20 นาที ชวงเวลา 14.00 – 14.20 น. (กิจกรรมเกมการศึกษา) ระหวางวันท่ี 
20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
              ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมเกมเขาวงกตดวยการ
หาคะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา P โดยการเสนอการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต สําหรับเด็กปฐมวัย 

การวิเคราะหขอมูลในขอน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนการวัดความสามารถดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอสําหรับ
เด็กปฐมวัยในแตละดานท่ีไดจากการทดสอบ ท้ังกอนและหลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกม
เขาวงกต  มาวิเคราะหการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 ดังน้ี 
 ตารางท่ี 4.1 คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

การสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายดานพรอมท่ีจะเรยีนรูอยู

เสมอสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
N 

 
K 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

x  
S.D. P x  

S.D. P 

1.ทักษะการมุงเปาหมายดาน
พรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ 

11 20 6.27 2.15 31.36 14.45 12.86 72.27 

 
ผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 4.1 เมื่อพิจารณาในตารางพบวา กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 

Executive Function โดยใชเกมเขาวงกตเพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ สําหรับ
เด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 31.36 ภายหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต 
เพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอสําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 72.27 
              ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ท้ังกอนและหลังการจัดเกมเขา
วงกต 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย  ท้ังกอนและหลังการใชเกม
เขาวงกต ดังภาพท่ี 4.1 

 
ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยท้ังกอนและหลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต 
จากภาพท่ี 4.1 แสดงใหเห็นวาทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยดานความพรอมท่ีจะเรียนรูอยู

เสมอ  กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36  หลังการทดลองมีคะแนนคิดเปนรอยละ 72.27 แสดงวาทักษะการมุง
เปาหมายสูงข้ึนกอนการทดลองซึ่งมีคะแนนการพัฒนาคิดเปนรอยละ 40.91 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพ่ือสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ กอนการทดลอง คิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลอง
คิดเปนรอยละ 72.27 และมีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 
40.91 แสดงวาการจัดเกมเขาวงกต มีผลตอการสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ 
Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมีความสามารถทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมท่ีจะเรียน
รูอยูเสมอ กอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลังการทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 แสดงวาการจัดกิจกรรมแบบ 
Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต   มีผลตอการสงเสริมความสามารถทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็ก
ปฐมวัยสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 40.91 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบวาเด็กปฐมวัยทักษะการมุงเปาหมาย พบวา โดยภาพรวมหลังการจัด
กิจกรรมเกมเขาวงกต  สูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมเขาวงกต  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาทุกดาน ไดแก ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมเขาวงกต ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลไดดังน้ี  

1.  การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต เพ่ือสงเสริมทักษะการมุง
เปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย  กอนการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต  คิดเปนรอยละ 
31.36 และหลังการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต  เพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมาย

ด้านทกัษะการมุ่งเปา้หมาย 

ก่อนเรียน 31.36

หลงัเรียน 72.27

การพฒันา 40.91
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40.91 
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สําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 72.27  และมีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยคิดเปน
รอยละ 40.91  แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแบบ Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต  
เพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายท่ีสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว แสดงใหเห็นวา  การจัดกิจกรรมตามแนวคิด Executive Function โดยใชเกมเขาวงกต 
เพ่ือสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัย  มีกระบวนการตามแนวคิด Executive Function คือ 2

กระบวนการทางความคิดในสวน "สมองสวนหนา" ท่ีเก่ียวของกับความคิด ความรูสึก การกระทํา เปนความสามารถ
ของสมองท่ีใชบริหารจัดการชีวิตในเรื่องตางๆ 0 การจัดเกมเขาวงกตจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย
ของการสงเสริมพัฒนาการทุกดานโดยจะคํานึงถึงสิ่งท่ีอยูใกลตัวมุงเนนท่ีเปนรูปธรรม  เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจนเด็กเกิดความคิดรวบยอดท่ีชัดเจนทําใหเด็กรูจักการสังเกต ความพรอมท่ีจะเรียนรูอยู
เสมอ การกลาแสดงออกซักถามในสิ่งท่ีสงสัยและไดฝกแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับนักการศึกษา ดังน้ีนิธิ
นาถ อุดมสันต (2551 : 17)  กลาววา เกมการศึกษา หมายถึง การเลนท่ีชวยพัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑกติกางายๆ
เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได  ชวยใหเด็กรูจักสังเกตคิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด ในการ
เลนใหมีไหวพริบ และสอดคลองกับ ลักคะณา เสโนฤทธิ (2551 : 17) กลาววา เกมการศึกษา  หมายถึง  การจัด
กิจกรรมใหเด็กไดเลนเปนกลุมกับเพ่ือนโดยมีกฎกติกาและวิธีการเลนท่ีทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมี
ปฏิสัมพันธรูจักการชวยเหลือแบงปนและยอมรับผูอ่ืนโดยมีครูเปนผูคอยกํากับดูแลกระตุนใหแรงเสริมเมื่อเด็กเกิด
พฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือการแบงปนการยอมรับ และ ไดฝกทักษะการแกปญหาเปนอยางดีเหตุการณ
และผลการเลนเกมน้ีจะชวยพัฒนาทักษะ เอ็กเซคคิวทีฟ ฟงกช่ันหรืออีเอฟ (Executive Functions-EF) ซึ่งเปน
ทักษะท่ีชวยใหการดําเนินชีวิตประสบความสําเร็จ เด็กท่ีมี EF ดี จะมีความพรอม มากในการเรียน และประสบ
ความสําเร็จท้ังในการเรียนและการทํางาน โดยจะจัดเกมเขาวงกต เพ่ือเปนเกมสอนเพ่ือนํามาใชทักษะการมุง
เปาหมาย  

2. ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังท่ีไดรับการจัดเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลัง
การทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 แสดงวา กิจกรรมเกมเขาวงกตมีผลตอการสงเสริมความสามารถทักษะการมุงปา
หมายสําหรับเด็กปฐมวัยสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 40.91  ซึ่งผลการวิจัยไดสอดคลองกับ มนทิรา บัวคําศรี (2547 : 127)  
กลาววา การมุงเปาหมาย หลายคนมีความเช่ือท่ีวา คนท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดน้ัน จะตองไตเตา
ข้ึนมาตามสายท่ีตัวเองทํา ซึ่งมันไมใชความคิดท่ีถูกตองนักเพราะบางคนท่ีประสบความเสร็จในชีวิตการทํางานน้ัน 
เขาเพียงแตกลาท่ีตัดสินใจปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินชีวิตและการทํางานของตัวเขาเอง เขาอาจจะยายตําแหนง
งานไปทํางานท่ีเหมาะสมกับเขามากกวาตําแหนงเดิมท่ีเคยทําอยู ถึงแมวาจะไมไดเงินเดือนเพ่ิมข้ึนแตเขาก็ประสบ
ความสําเร็จในการท่ีเขาสามารถคนพบความตองการของตัวเองเจอ เขาสมารถหางานท่ีเหมาะสมกับตัวเขาได และ
เขาก็จะทํางานน้ันอยางมีความสุข ข้ึน ซึ่งผูวิจัยไดสงเสริมทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ
สําหรับเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 

2.1  ทักษะการมุงเปาหมายสําหรับเด็กปฐมวัยกอนและหลังท่ีไดรับการจัดเกมเขาวงกต เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางทักษะการมุงเปาหมาย ดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอกอนการทดลองคิดเปนรอยละ 31.36 หลัง
การทดลองคิดเปนรอยละ 72.27 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ  
40.91  92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะการมุงเปาหมายดานพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอสูงข้ึนกวากอนการจัด
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที  
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บทคัดยอ 

ผลการวิจัยพบวา 
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแบบบูราการวิทยาศาสตร  มีคะแนน

เฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 3.2  และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 7.32 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึนกวา
กอนการทํากิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวามีรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 41.2  

 
คําสําคัญ: การคิดวิเคราะห /การจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the Executive Function by using a maze game for young 
children and to compare the result of targeted skills before and after organizing activities.  The target 
group of this research is boy and girl kindergarten children aged 4-5 years, semester 2, academic year 
2017, Ban Pa Daeng School of the District 1 Elementary, Phetchabun. 11 people were selected by a 
specific selection. The researchers used an experimental period of four weeks, five days a week, 20 
minutes a day, at 14.00 - 14.20 Between 20 November and 15 December 2017. in activity Education 
Games. The research instrument was a learning activity plan based on the Executive Function using 
20 plans. 20 Labyrinth Activity Guide, a set of Targeted skills for pre-school children. The conviction 
was 0.75 in this research is experimental research and experimental design One Group Pretest - 
Posttest Design Data were analyzed by using percentage. 
 The research found that 
 1. The results of the study of the Executive Function using a maze game to promote 
targeted skills for early childhood was 31.36% after the experiment, accounted for 72.27% and 
scored the goal development skill was 40.91 percent indicated that the Executive Function was 
based on the Maze Game affects the promotion of higher targeted skills. 

 2. The comparison of target skills for pre- and post-preschool children who received the 
Executive Function based on the Maze Game was 31.36% after the experiment, 72.27% showed that 
the activity was based on the Executive Function, using a maze game influenced on the promotion of 
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competency, targeting skills for preschool children was higher at 40.91 percent. It indicated that 
preschool children provided with activities based on the Executive Function concept, using a maze 
game were improved. This is consistent with the research hypothesis. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีสาระสําคัญ  
คือ  ตองสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ีครอบคลมุเด็กปฐมวัยทุกประเภท  ยึดกลักการอบรมเลี้ยงดู  และให
การศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคมและ
วัฒนธรรมไทย  พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ  และมีความสุข  ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษา
ในการพัฒนาเด็ก  นอกจากน้ีไดกําหนดจุดหมายการศึกษาปฐมวัย  มีมาตรฐาน  คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีครอบคลุม
พัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  การเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย  ชวยเหลือ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมความเปนไทย  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู  
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546) 

การจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรท่ี เปนการสงเสรมิใหเด็กสนใจ อยากรูอยากเห็นเก่ียวกับสิ่ง
ตางๆรอบ ๆ ตัว  เพราะทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวลวนประกอบดวย ความคิดรวมยอดทางกายภาพ  ซึ่งจะฝกไดโดย
อาศัยการสังเกต   การทดลองและการถามคาํถาม ประสบการณทางวิทยา ศาสตรท่ีเด็กปฐมวัยไดรับจะกลายเปนสวน
หน่ึงในชีวิตประจําวันของเด็ก  ถา เด็กรูจักสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว  เขาใจสิ่งท่ีเขาสงสยั  เขาใจโลกท่ีเขาอยูและสามารถ
พัฒนาการคิดการ รูจักหาคําตอบแบบวิทยาศาสตรได  กุลยา  ตันตผิลาชีวะ  (2547  :  177)  กลาววา  การ เรียนรู
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา  เปนความสามารถทาง สมอง การรวบรวม
ประสบการณและความรูมาเปนพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตผุลชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ  สามารถแกปญหาและ
สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  การ พัฒนาทางสติปญญาเนนการพัฒนาศกัยภาพทางปญญา
ไดแก การสังเกต  การจําแนก การเปรียบเทียบ การคดิแกปญหา  การปรับตัวและการใชภาษา  และพุทธิปญญา  คือ  
ความรูความเขา  ใจท่ีเปนพ้ืนฐานของการขยายความรู  การคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และการประเมินเพ่ือการเรียนรู  
การเขาใจท่ีสูงข้ึน และการสอนนักเรียนใหรูจักการสังเกตกันตามปกติเพ่ือใหการศึกษามีความหมาย  มีคุณคาแกชีวิตและ
ความสนใจแกนักเรียนทําใหเด็กไดรับประสบการณกวางขวาง  สนุกตื่นเตน  เด็กเกิดการเรียนรูโดยผานประสบการณตรง
ใน สถานท่ีเปนจริง  (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน . 2536 : 93)  จะเปนรากฐานในการเรยีนรู  จะทําใหเด็กไดจดจํา
ไดนาน  การเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจจะทําใหเด็กมคีวามสุขท่ีจะเรยีนและเรียนดวย ความกระตือรือรนและจะตอบสนอง 
เด็กไดน าความรูไปใชในชีวิตจริง ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดมีการ พัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และดานสติปญญา
เปนอยางด ี

จากการฝกประสบการณวิชาชีพครูทําใหเห็นปญหาของเด็กปฐมวัย สวนใหญยังมีปญหาในการใชการคิด
วิเคราะหและแกไขปญหาในการทํากิจกรรม สังเกตไดจากหลายวิธี เชน ครูทดลองผักการเปลีย่นสี เดก็ยังไมเขาใจและ
สรุปออกมาเปนความคดิของตัวเองยังไมดีเทาใดนัก สังเกตไดจากบันทึกหลังการจัดกิจกรรม การถามตอบระหวางการทํา
กิจกรรม อีกท้ังการจดักิจกรรมแบบบูรณาการวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย มีความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือกระตุนใหเดก็เกิดพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ควรคํานึงถึง
ตัวเด็กเปนสําคญั 
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ดวยความเปนมาและความสําคญัดังกลาว  ผูวิจัยจึงใหความสําคญักับวิธีการจัดประบการณแบบบูรณาการทาง
วิทยาศาสตรซึ่ง  กระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอ ประสบการณเรียนรูของเด็กปฐมวัยท่ี
มุงเนนใหเด็กไดทดลองวิทยาศาสตรและลงมือปฏิบัต ิไดดวยตนเอง  ซึ่งจะสงเสริม ใหเด็กเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
เด็กรูจักวิธีการจําแนก  แยกแยะ  ของ องคประกอบตาง ๆ เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การคํานวณ และการวัด สิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงและการหาความสัมพันธเชิงเหตุผลตามสภาพความเปนจรงิได ตลอดจนยังเปนแนวทางใหครผููสอนหรือผูท่ี
เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย ไดม ีวิธีการสอนท่ีมุงเนน พัฒนาการคิดวิเคราะหอยางมรีะบบผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนการปูพ้ืนฐานท่ีดีใหกับเด็กในการเรียนระดับสูงตอไป การคิดวิเคราะห เปนเทคนิควิธีการสอนวิธี
หน่ึงท่ีเปนท่ีสนใจของเด็กท้ังแบบกลุมหรือรายบุคคล  สามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  ฝกการสังเกต  การคิด  การ
จําแนก  การเรียนรูดวยตนเอง   และมสีวนรวมในการเรยีนรู  ซึ่งเดก็ปฐมวัยวัยสามารถปลูกฝงและรบัการจัด
ประสบการณดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรได  ท้ังในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน  และข้ัน
ผสมผสานและจะเกิดการเรียนรูท่ีดีตอเด็กเปนอยางสูง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมประสบการณของนักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานนครชุม)กอนและหลังการทดลอง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
         ดานเนื้อหา 
               เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรียนรูการจดัประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร ของเด็กอนุบาล
ช้ันปท่ี 1ครอบคลมุเน้ือหากระบวนการทางวิทยาศาสตรและการคิดวิเคราะห 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
       ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                       ประชากรท่ีศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ี ไดแก นักเรียน ชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป จํานวน  
25 คน ท่ีกําลังศึกษาอยู ช้ันอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
                   เคร่ืองมือวิจัย 
                    1. แผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร จํานวน 10 แผน 

การส่งเสริมการคิดวเิคราะห์โดย

จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ

วทิยาศาสตร์ 

การคิดวเิคราะห์ 

-ทกัษะการสังเกต 

-ทกัษะการจาํแนก 

-ทกัษะการเรียบเทียบ 

-ทกัษะการวดั 

-ทกัษะการคาํนวณ 
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                   2. แบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห แบบปรนัย จํานวน 10ขอ 
                  3. ชุดกิจกรรมเสรมิประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร จํานวน 10 ชุด  
                  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                        กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยนําแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปทดสอบเด็กปฐมวัย จากน้ันดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตรจํานวน 10 ชุด 
หลังจากเสร็จสิ้นการจดักิจกรรมการสอน ผูวิจยันําแบบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัยฉบับเดมิไป
ทดสอบเด็กอีกครั้งหน่ึง  ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2560 ทําการทดลองเปนเวลา  5 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 30 นาที ไดทําการทดลองในชวงเวลา  10.00-10.30  รวมท้ังหมด 10 ครั้ง 
               การวิเคราะหขอมูล 
                    สถิติท่ีใชในการวิจัยช้ันเรียนครั้งน้ี ผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนา  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูณ, 
2545 หนา  127) 
  
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานครชุม) จํานวน  25 คน นักเรียนชาย 16 คน 
นักเรียนหญิง  9  คน  มีคะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 8 คะแนน และมรีอยละ
ความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 41.2 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนทุกคนกอนและหลังการจดักิจกรรม 

นักเรียนคนทท่ี คะแนนกอน คะแนนหลัง ผลตางคะแนน รอยละความกาวหนา 
1 3 7 4 40 
2 4 7 3 30 
3 2 6 4 40 
4 4 8 4 40 
5 4 8 4 40 
6 3 6 3 30 
7 3 8 5 50 
8 3 7 3 30 
9 3 7 4 40 
10 4 7 3 30 
11 2 6 4 40 
12 3 7 4 40 
13 3 8 5 50 
14 3 7 4 40 
15 3 7 4 40 
16 3 7 4 40 
17 3 8 5 50 
18 4 8 4 40 
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นักเรียนคนทท่ี คะแนนกอน คะแนนหลัง ผลตางคะแนน รอยละความกาวหนา 
19 3 7 4 40 
20 3 7 4 40 
21 3 7 4 40 
22 3 8 5 50 
23 4 9 5 50 
24 3 7 3 30 
25 3 8 5 50 
รวม 80 183 101 183 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวาโดยรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมือง
กําแพงเพชร (บานนครชุม) เพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 2 คะแนนถึง 8 คะแนน แสดงวาเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลไดรับการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตร พัฒนาดานการคิดวิเคราะห มีคะแนนรอยละความกาวหนาสูงข้ึนทุกคน 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 1 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการจดั
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
กอนทํากิจกรรม 

คะแนนเฉลีย่ 
หลังการจดักิจกรรม 

คะแนนรอยละความกาวนา 
ท้ังช้ันเรียน 

3.2 7.32 41.2 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมและหลงัการจดักิจกรรมเทากับ 3.2 และ 7.32 
ตามลาํดับและเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ  41.2 
 
แผนภูมิแทง 

เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนช้ันอนุบาล 1ท้ังช้ัน
เรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

3.2 

7.32 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังชั้นเรียน 



446 
 

 

 
จากแผนภมิแทง 

พบวาคารอยละเฉลี่ยคะแนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรมเทากับ 3.2 และ 7.32 ตามลําดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 41.2 
 
สรุปผลการวิจัย 

   ผลคะแนนรอยละความกาวหนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันอนุบาล 1ท้ังช้ันเรียน
เพ่ิมข้ึน เทากับ 41.2  

 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะหของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมผลการศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคนท่ีเปนเชนน้ี เพราะการ
จัดประสบการณแบบวิทยาศาสตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาน้ันมีรูปแบบท่ีนาสนใจ มีสิ่งแปลกใหม การทดลอง และมีการสังเกต 
จําแนกสิ่งตางๆ  ซึ่งสรศักดิ์ แพรดํา (2544 : 21 - 22) กลาววา ความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ตางๆ ไดแก การสังเกต การ จําแนกประเภท การวัด การคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางมิติและเวลา การจัด
กระทํา และสื่อความหมายขขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล การพยากรณการตั้งสมมตฐาน การกําหนด และการ
ควบคุมตัวแปร การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การทดลองและการตีความหมายขขอมูล และลงขอสรุปได อยางคลลอง
แคลวถูกตองและแมนยํา เพ่ือการเสาะแสวงหาความรู หรืออแกปญหา อันเกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน ความนึกคิด
อยางเปนระบบ ดังน้ัน การศึกษาการจัดปรสบการณแบบปฏิบัติการทดลองเปรียบเทียบกับการจัดประสบการณแบบใช
อุปกรณประกอบการสาธิตกับเด็กปฐมวัย  พบวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลอง  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณแบบใชเกมประกอบการสาธิต ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สุรีย สุธาสิโนบล (2541 : 53) กลาววา กระบวนการคนควาทดลอง เพ่ือหาขอเท็จจริง ในขณะท่ี
ทดลองไดมีโอกาสฝกฝนท้ังในดานการ ปฏิบัติและพัฒนาความคิดอยางเปนระบบ วิชชุดา งามอักษร (2541 : 53) กลาวว
าทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและการฝกฝนอยาง
เปนระบบกลาวถึงความหมายของการจัดประสบการณวิทยาศาสตร ไววาการแสวงหาวิธีการท่ีเรียกวากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก  กาสังเกต  การวัด  การลงความเห็นจากขอมูล  การตั้งสมมุติฐาน  การตีความหมายขอมูลและลง
ขอสรุป  การทํานายการจําแนกประเภท  การคํานวณ  การหาความสัมพันธ และการทดลอง พบวาเด็กปฐมวัย ไดรับการ
จัดประสบการณแบบบูรณาการวิทยาศาสตรมีความแตกตางของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมใน
แตละชวงสัปดาหมีการพัฒนาข้ึนจากครั้งแรกท่ีจัดกิจกรรม  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย 
Activities learning Project Appoarch to promotethescientific consensus for Early childhood 

 
รุจิรา บุญศรี และ วิชญาพร ออนปุย 

Rujira Boonsri and Wichayaporn Oonpuy 
 

บทคัดยอ 
  ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น สูงข้ึนรอยละ 33.92 แสดงวา
เด็กมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะ
ทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น 
โดยมีคารอยละ 33.92แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการจัด
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 
คําสําคัญ:      การเรียนรูแบบโครงงาน /ทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ABTRACT 
 This research objective is as follows 1) To study the learning activities and projects for early 
childhood 2) To compare the scientific skill to comment for early childhood before and after the 
learning activity project. The target groups are used in this study is early childhood male and female 
students aged between 5-6 years in kindergarten 2, 2nd semester 2017, Nongkwai school, Lomsak 
Phetchabun province, Phetchabun primary educational service area office 2. There are 14 early 
childhood boy and girl students chosen by specific selection. It took 4 weekdays to study and use 20 
minutes per time. Research tools include: 1) 20 learning activity project plans 2) 1 learning activity 
guideline 3) The test of the scientific skills to comment. The research used a One Group Pretest - 
Posttest Design and the data were analyzed using statistical percentage. 
The research found that 
 1) The result of scientific skill to comment of early childhood students before the learning 
activity project is 30 percent and after is 63.92 percent. This has resulted in a score of scientific skills 
to comment increasing 33.92 percent. The students are developed their scientific skill which is higher 
than before using activity. 
 2) A study comparing the scientific skill to comment for early childhood students before and 
after learning activity project found that before learning activity project is at 30 percent and after the 
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project is at 63.92 percent. This result is up to 33.92 percent. The scientific skill to comment for early 
childhood students is developed. This is consistent with the hypothesis. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 เด็กชวงปฐมวัยเปนชวงสําคัญท่ีสมองของเด็กจะจดจํา เก็บเก่ียวจากประสบการณในชีวิตประจําวัน ถือเปน
โอกาสทองท่ีไมควรละท้ิง และเพ่ือใหสอดคลองกับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 บทบาทของครูคือการชวยเตรียม
ใหผูเรียนมีความพรอมในการปรับตัวเพ่ือดํารงชีวิตอยูอยางเหมาะสมสอดคลองกับลักษะท่ีเปนไปของสังคมแหงการ
เปลี่ยนแปลง ครูคือผูท่ีตองชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพของเขา มุงเนนใหลดการเรียนรู
ทางดานวิชาการลง แตไปเพ่ิมการพัฒนาทักษะตางๆ ใหมากข้ึน ท้ังดานทักษะในการชีชีวิต ทักษะการคิด และการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ครูตองเปนผูท่ีขยัน อดทน สงบ มีสมาธิดี รักและเอ้ืออาทรตอศิษย เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติ และการสรางแรงบันดาลใจไปพรอมกัน เปนการฝกให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูท่ีคอยออกแบบการเรียนรู ชวยให
ผูเรียนบรรลุผลได 
 การจัดกิจกรรมแบบโครงการ เปนการสืบคนหาขอมูลอยางลึกตามหัวเรื่องโครงการท่ีเด็กสนใจควรแกการ
เรียนรู โดยปกติการสืบคนจะทําโดยเด็กกลุมเล็ก ๆ ท่ีอยูในช้ันเรียน หรือเด็กท้ังช้ันรวมกัน หรือบางโอกาสอาจเปนเพียง
เด็กคนใดคนหน่ึงเทาน้ัน จุดเดนของโครงการคือความพยายามท่ีจะคนหาคําตอบจากคําถามท่ีเก่ียวกับหัวเรื่อง ไมวา
คําถามน้ันจะมาจากเด็ก จากครูหรือจากเด็กและครูรวมกันก็ตาม จุดประสงคของโครงการคือการเรียนรูเก่ียวกับหัวเรื่อง
มากกวาการเสาะแสวงหาคําตอบท่ีถูกตองเพ่ือตอบคําถามท่ีครูเปนผูถาม (Katz. 1994; อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2542:75) 
 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยเปนการเรยีนรูความจริงตามธรรมชาตแิละ
สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก โดยอาศัยทักษะหลาย ๆ ดาน ชวยใหเดก็เปนคนชางสังเกต กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น 
ตอบสนองความตองการตามธรรมชาติตามวัย ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของเด็ก สงเสริม
ประสบการณใหกวางขวางยิ่งข้ึน สามารถคนควาแสวงหาคาํตอบไดดวยตนเอง รูจักสังเกต ไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง และ
ลงความเห็นได นําไปใชในชีวิตประจําวันไดโดยผานกระบวนการเรียนรูท่ีเปนระบบและมีเหตุผล ดังท่ีเพียเจต (Piaget 
1972:1-10; อางถึงใน สุวัฒน  วิวัฒนานนท. 2554:52) ไดกลาววา พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัยตาง 
ๆ เปนลําดับข้ัน โดยข้ันท่ีเก่ียวของกับทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสาํหรับเด็กปฐมวัยคือ ข้ันกอน
ปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ข้ันน้ีเริ่มตั้งแตอายุ 2-7 ป แบงออกเปนข้ันยอยอีก 2 ข้ัน คือ ข้ันกอนเกิดสังกัป 
(Preconceptual Thought) และข้ันการคิดแบบหยั่งรู นึกออกเองโดยไมใชเหตผุล (Intuitive Thought) ซึ่งข้ันข้ันการ
คิดแบบญาณหยั่งรู นึกออกเองโดยไมใชเหตผุล (Intuitive Thought) เปนข้ันพัฒนาการของเด็ก อาย ุ4-7 ป ข้ันน้ีเด็กจะ
เกิดความคดิรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ รวมตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภทและแยกช้ินสวนของวัตถุ เขาใจความหมายของ
จํานวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเก่ียวกับการอนุรักษ แตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียม
ลวงหนาไวกอน รูจักนําความรูในสิ่งหน่ึงไปอธิบายหรือแกปญหาอ่ืนและสามารถนําเหตผุลท่ัวๆ ไปมาสรุปแกปญหา โดย
ไมวิเคราะหอยางถ่ีถวนเสียกอนการคิดหาเหตผุลของเด็กยังข้ึนอยูกับสิ่งท่ีตนรับรู หรือสมัผสัจากภายนอก 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยเบ้ืองตนพบวา วิทยาศาสตรมีความสําคญัตอการดํารงชีวิต การมี
ทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ีดจีะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูเตม็ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การใหอิสระท้ังในดาน
ความคิดและดานการกระทํา ฝกใหเด็กไดตั้งคําถาม ไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ไดทดลองผิดทดลองถูกดวยตนเอง
ผานประสาทสัมผสัท้ังหา ฝกใหเดก็ไดรูจักแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและลงความเห็นไดอยางถูกตอง เพ่ือท่ีเด็กจะไดมี
พัฒนาการทางการเรยีนวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ผูวิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
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แบบโครงงานเพ่ือสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสาํหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีทักษะทาง
วิทยาศาสตรดานการลงความเห็นท่ีสูงข้ึน และเพ่ือเปนแนวทางใหแกครูหรือผูท่ีเก่ียวของในการนําไปพัฒนาเด็กตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ท้ังกอนและหลังการจดักิจกรรม
การเรยีนรูแบบโครงงาน 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น
สูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
            ดานเน้ือหา 
                   เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 ครอบคลุมเน้ือหา
การสอนแบบโครงงานและทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น รวมท้ังหมด 20 ครั้ง 
            ดานตัวแปร 
      ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงาน 
     ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย   
                   
    
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
        ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                  กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ป ช้ันอนุบาลปท่ี 2 ภาค 
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานหนองไขว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน มีเด็กปฐมวัยท้ังสิ้นรวม 14 คน เปนเด็กชาย 10 คน และเด็กหญิง 4 
คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 
 เคร่ืองมือวิจัย 

1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 20 แผน 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ทกัษะวิทยาศาสตร์ดา้นการลงความเห็นสาํหรับเด็ก

ปฐมวยั 
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2. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 1โครงการ มีการเตรียมอุปกรณท่ีเก่ียวกับการจดั 
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน และดําเนินการสรางคูมือการสอนแบบโครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 1 โครงงาน 

3. แบบทดสอบวัดทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย 1 ชุด 
      
             การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 ใชเวลาในการศึกษา 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครัง้ละ 20 นาที เวลา 10.00 – 10.20 น.ใชในกิจกรรมเสรมิประสบการณ ระหวางวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2560  -วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 
           ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยคํานวณการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน
เพ่ือสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น ดวยการหาคะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
คารอยละ โดยการเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงานสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 การวิเคราะหขอมลูในขอน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนการทดสอบวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย
ท่ีไดจากการทดสอบ ท้ังกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานมาวิเคราะหการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งปรากฏผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 คาคะแนนเฉลีย่และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสาํหรับเด็กปฐมวัย 

การสงเสริมทักษะวิทยาศาสตร
ดานการลงความเห็นสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 
N 

 
K 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

x  
S.D. P x  

S.D. P 

1.ทักษะวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น 

14 20 6 1.20 30 12.78 2.23 63.92 

 
 ผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 4.1 เมื่อพิจารณาในตารางพบวา กอนการจัดการเรยีนรูแบบโครงงานเพ่ือสงเสรมิ
ทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสาํหรับเด็กปฐมวัย คดิเปนรอยละ 30 ภายหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
เพ่ือสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย คิดเปนรอยละ 63.92 
เพ่ือใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงนําคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการสงเสริมทักษะ
วิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัยมานําเสนอเปนแผนภูมิแทงเชิงเปรยีบเทียบปรากฏดังภาพประกอบ 
4.1 
 ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรบัเด็กปฐมวัย ท้ังกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
  ภาพท่ี 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวัย ท้ังกอนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ดังภาพท่ี 4.1 
 



452 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ท้ังกอนและหลังการจดั
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 จากภาพท่ี 3 แสดงใหเห็นวาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย กอนการทดลอง
คิดเปนรอยละ 30  หลังการทดลองคิดเปนรอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น โดยมคีารอยละ 33.92  แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอน
การจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คารอยละ 63.92 สงผลใหมคีะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดง
วาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม 
 2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัยท้ังกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผล
ใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนด
ไว 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น พบวา โดย
ภาพรวมคะแนนทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งสามารถอภิปรายผลได 
ดังตอไปน้ี 
 1.ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดง
วาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรมโดยท้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมเปน 4 สัปดาห ซึ่งดําเนินในกิจกรรมเสริมประสบการณ ท้ังน้ีการจัดกิจกรรมมีลักษณะการจัดกิจกรรมเปน 3 
ระยะ ไดแก 1.เริ่มตนโครงงาน 2.พัฒนาโครงงาน 3.รวบรวมสรุป โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรเปนข้ันตอน 
4  ข้ันตอนไวในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ไดแก ข้ันท่ี 1 ข้ันกระตุนความสนใจ ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรู ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป 
และข้ันท่ี 4 ข้ันผอนคลาย ท้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปน 4 สัปดาห 4 หนวย ไดแก 
  สัปดาหท่ี 1 หนวยธรรมชาติ 
  สัปดาหท่ี 2 หนวยภูมิปญญาทองถ่ิน 
  สัปดาหท่ี 3 หนวยผลไม 
  สัปดาหท่ี 4 หนวยอาหารดีมีประโยชน 
 อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน สามารถชวยพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็นไดเน่ืองจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามความสนใจของ
ผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเรียนรูในเรื่องน้ันๆอยางลุมลึก ผานการพูดคุย รวมกันตั้งคําถาม สืบคนขอมูล สืบคนหาคําตอบ
จากคําถามท่ีเก่ียวกับหัวเรื่อง รวมกันแสดงความคิดเห็น และรวมกันลงความคิดเห็นในเรื่องน้ันๆ ซึ่งสอดคลองกับกุลยา 
ตันติผลาชีวะ (2551:69) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงซึ่งให
ความสําคัญกับเด็ก สงเสริมใหเด็กแสวงหาคําตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลุมลึกเพ่ือสรางองคความรูดวย
ตนเอง โดยท่ีเด็กหรือครูรวมกันกําหนดเรื่องท่ีตองการเรียนรู แลวดําเนินการแสวงหาความรูดวยกระบวนการแกปญหา 
โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงและจากแหลงเรียนรู โดยครั้งน้ีผูวิจัยไดจัดทํา
โครงงานเรื่องกลวยเพ่ือสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ท่ีสอดคลองกับกิตติคุณสุมน 
อมรวิวัฒน (2552:158) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการ หมายถึง การสืบคนหาขอมูลอยางลุมลึกตามหัวขอเรื่องท่ีเด็ก
สนใจ  เนนใหเด็กกระทําอาจเปนรายบุคคลหรอืรายกลุมก็ได  โครงการน้ันจะตองประกอบดวยทฤษฏีและหลักการ มีการ
ดําเนินงานเปนข้ัน ๆ โดยใชวิชาหลาย ๆ วิชาท่ีเก่ียวของมาบรูณาการ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู  ระยะเวลาทําโครงการข้ึนอยู
กับเรื่องท่ีเด็กสนใจ 
 2. จากการศึกษาการเปรียบเทียบทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย ท้ังกอนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวาเด็กปฐมวัยมีทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผล
ใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรม จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลตอการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนความสนใจของผูเรียน
เปนหลัก เปดโอกาสใหผูไดเปนผูแสวงหาคําตอบดวยตนเอง จากประสบการณเดินท่ีมีอยู ผสานเขากับประสบการณใหม 
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ผานการลงมือปฏิบัติจริง ใชทักษะทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาคําตอบ เพ่ือใหไดมาซึ่งคําตอบท่ีถูกตอง และสามารถ
นําไปพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับสรวงพร กุศลสง (2552:140) ได
กลาวถึงทักษะการลงความเห็นวา เปนการอธิบาย บอก ความรูท่ีไดรับจากการสังเกต ทดลอง สืบคนและศึกษาจาก
ประสบการณเดิม แลวสามารถสรุปลงความเห็นโดยการแยกแยะความแตกตางระหวางการสังเกต การจําแนกประเภท 
การวัดอยางเปนเหตุและผล โดยนําองคความรูจากประสบการณเดิม มารวมในการสรุปและแปรผลขอมูลมี่ไดรับรู เรียนรู 
เปนขอความ และอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งผูวิจัยไดสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น
สําหรับเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 
  2.1 การศึกษาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสําหรับเด็กปฐมวัย พบวาเด็กปฐมวัยมี
ทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็น กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 30 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน มีคารอยละ 63.92 สงผลใหมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลง
ความเห็น โดยมีคารอยละ 33.92 แสดงวาเด็กมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรดานการลงความเห็นสูงข้ึนกวากอนการ
จัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว 
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ผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานท่ีมีตอพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี1/3  

The results of the story telling activities on the self-discipline behavior of preschool 
children in kindergarten 1/3 

 
ศิริวรรณ มหามาต1 พัทธนันท วงษวิชยุตม2 และเพ็ญนภา บูลยประมุข3 

Siriwan Mahamat1 Pattanan Wongwitchayut2 And Pennapa Boonpramuk3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

2อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร  
3ครูพี่เล้ียง โรงเรียนอนุบาลราชภัฎกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

            ผลการวิจัยพบวา  
                 การจัดกิจกรรมการเลานิทานท่ีมีตอพฤติกรรมความมรีะเบียบวินัยในตนเอง มีคารอยละเฉลี่ยคะแนน
กอนการจัดกิจกรรมเทากับ 4.35 และหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 8.05 โดยมีคะแนนหลังการจดักิจกรรมสูงข้ึนกวา
กอนการจัดกิจกรรม เมื่อเปรยีบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 37 
คําสําคัญ: การเลานิทาน, พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 

                                 

Abstract 
            The classroom research has the purposes to compare self-discipline behavior of 
preschool children before and after storytelling activities. The target group is 20kindergarten 1 
students, Kamphaengphet Kindergarten in Kamphaeng Phet. The tools in this research included 1) 
storytelling plan 2) self-discipline record statements used in classroom research include: 
percentage progress. The activities were organized 20 times.  
The mean score of the study found that storytelling activities on the self-discipline behavior 
before the activity was 4.35, and after the activity was 8.05. The score after the activity was 
higher than before the activity. When we compare the whole class, the percentage of progress in 
the whole class was 37. 
 
Keywords: tales, self-discipline, early childhood 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
            การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทสังคม วัฒนธรรม
ท่ีเด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขาใจของทุกคนเพ่ือสรางรากฐานคุณภาพช้ีวัดใหเด็กพัฒนา
ไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ2546:3) 
             การปลูกฝงระเบียบวินัยในตนเองใหกับเด็กจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการปลูกฝง
ระเบียบวินัยในชวงปฐมวัย เน่ืองจากเปนการบมเพาะเมลด็พืชแหงวินัยในตัวเด็กตั้งแตระยะเริ่มแรก เพ่ือใหวินัยหยั่ง
รากลึกลงอยางมั่นคงมากข้ึนดังท่ีพระธรรมปฎก(2538: 18-22) ไดแสดงธรรมไววาการสรางวินัยท่ีดีท่ีสุดตองอาศัย
ธรรมชาติของมนุษยดวยการเริ่มตนจากการยอมรับวามนุษยสวนใหญอยูดวยความเคยชินการสรางระเบียบวินัยใน
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ตนเองจึงตองทําใหวินัยเปนพฤติกรรมท่ีเคยชินโดยพยายามเอาพฤตกิรรมท่ีดีท่ีมีระเบียบวินัยในตนเอง ใหเด็กทําเปน
ครั้งแรกกอนซึ่งไดแกในชวงปฐมวัย หลังจากน้ันเมื่อเด็กทําบอยๆ ซ้าํๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และเปนวิถีชีวิตในท่ีสุด 
เอกสารทางวิชาการหลายฉบับไดระบุไวอยางสอดคลองกันวา เปาหมายท่ีสําคญัท่ีสดุของการปลูกฝงระเบียบวินัย
ใหแกเด็กคือ การพัฒนาใหเด็กมี "ระเบียบวินัยในตนเอง" (Dinkmeyer, McKay, and Dinkmeyer, 1989: 106; 
Gordon and Browne, 1996: 15; Hendrick, 1996: 276; Marshall, 2001: 67) เพราะการท่ีเด็กมีระเบียบวินัย
ในตนเองเปนปจจัยสําคัญในการท่ีเด็กจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ชวยใหสังคมมีความสงบสุข และ
เปนระเบียบเรียบรอยโดยสมัครใจโดยท่ีการประพฤติปฏิบัติน้ีเปนสิ่งท่ีสงผลดีตอตนเอง และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
          กรรณิการ พงศเลิศวุฒิ ( 2547: 2) ไดกลาววา ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยท่ีมักจะมีการเรียนรูพฤติกรรมตางๆ
จากการเลียนแบบบุคคลท่ีเด็กรักและศรัทธาและเช่ือถือ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา 
(Bandura Social Learning Theory) ท่ีเช่ือวาเด็กเรียนรูพฤติกรรมจากการใชตัวแบบ สัญลักษณและทุกสิ่งทุก
อยางในสังคมซึ่งเกิดจากการรับรูพฤติกรรมและสามารถแสดงพฤติกรรมหรือกระทําตามตัวแบบน้ันไดจากการสังเกต
พฤติกรรมของ             
         นิทานมีอิทธิพลตอเด็กปฐมวัยมาก ซึ่งการตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และธรรมชาติของเด็กใน
ระดับปฐมวัย ถือเปนหัวใจสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกเด็กในวัยน้ี การเลานิทานเปนกิจกรรม
หน่ึงท่ีตอบสนองตอธรรมชาติของเด็กเน่ืองจากการเลานิทานทําใหเดก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลาย
อารมณแลวเน้ือหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามอันเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กอีกท้ังยัง
ชวยเสริมการมรีะเบียบวินัยเปนคณุลักษณะทางดานพฤติกรรมท่ีชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏบัิติตนตาม
กิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนการฝกการฟงและการมีวินัยใตนเองใหพัฒนาในระดับสูงตอไปซึ่งผานการเรยีนรู
จากประสบการณตรงโดยการฟงและการฝกปฏิบัติจริงใชการเลานิทานจากแผนจดัประสบการณหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรการจดัการศึกษา 
             ความสําคัญของการเลานิทานดังกลาวขางตนแสดงใหเหน็ถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนา
ดานระเบียบวินัยของเด็กอนุบาลซึง่เปนชวงท่ีมีความสําคัญตอการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูโลก
ภายนอก ถาเด็กในวัยน้ีไดรับการพัฒนาในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา คณุธรรมจริยธรรม และ
ความมีระเบียบวินัยในตนเองควบคูกันไป จะเปนการวางรากฐานการเรียนรูและชีวิตท่ีดีงามของเด็กตอไปในอนาคต
การเลานิทานเปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยซึ่งจะชวยพัฒนาสมองและเพ่ิมพูนประสบการณใหกับเด็กได
เปนอยางด ี
            การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญการพัฒนาพฤติกรรมดานระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนช้ัน
อนุบาลปท่ี1โรงเรยีนอนุบาลราชภฎักําแพงเพชรโดยใชกิจกรรมการเลานิทานเพ่ือสงเสรมิความมรีะเบียบวินัยใน
ตนเองแกเด็กใหเปนบุคคลท่ีมรีะเบียบวินัยและเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงค 
              เพ่ือเปรียบเทียบพฤตกิรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เลานิทาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
           ดานเน้ือหา 
                เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจดัการเรียนรูการเลานิทาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ครอบคลุม
เน้ือหาการเลานิทานและความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
    ดานตัวแปร 
    ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเลานิทาน 

  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 



457 
 

 

   
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหวาง 3-4 ป  จํานวน 20  
คน กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล 1ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลราชภฎักําแพงเพชร 
 เคร่ืองมือวิจัย 
    1. แผนการประสบการณเลานทิาน 
    2. แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
             กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจยันําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยการเลา
นิทาน โดยมีวิธีการดําเนินกิกรรมตามข้ันตอนในตารางดังน้ี 

ตารางดําเนินการจัดกิจกรรม 
คร้ัง ว/ด/ป กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 
1 6 พ.ย 60 นิทานเรื่อง เจาหมูปงปอง 11.00 – 11.30  น.  
2 8 พ.ย 60 นิทานเรื่อง ผูมีนํ้าใจ 11.00 – 11.30  น.  
3 10 พ.ย 60 นิทานเรื่อง ผึ้งจอมขยัน 11.00 – 11.30  น.  
4 13 พ.ย 60 นิทานเรื่อง เมนข้ึอิจฉา 11.00 – 11.30  น.  
5 15 พ.ย 60 นิทานเรื่อง กุงก๋ิงไปสวนสัตว 11.00 – 11.30  น.  
6 17 พ.ย 60 นิทานเรื่อง กระรอกนอยไมมรีะเบียบ 11.00 – 11.30  น.  
7 20 พ.ย 60 นิทานเรื่อง มดขยันกับจักจั่นเสียงใส 11.00 – 11.30  น.  
8 22 พ.ย 60 นิทานเรื่อง  จอชนอยไมอยากโต 11.00 – 11.30  น.  
9 24 พ.ย 60 นิทานเรื่อง แมลงปอจอมซน 11.00 – 11.30  น.  
10 24 พ.ย 60 นิทานเรื่อง โกะเลี้ยงแกะ 11.00 – 11.30  น.  

11 29 พ.ย  60 นิทานเรื่อง เจามอมตัวแสบ 11.00 – 11.30  น.  

12 1 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง เบ้ิมแมวใหญกับจอยแมว
เล็ก 

11.00 – 11.30  น.  

13 4 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง กากระหายนํ้ากับเหยอืก
นํ้าใสใบโต 

11.00 – 11.30  น.  

14 6 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง ลูกเตาตวมเตี้ยม 11.00 – 11.30  น.  

15 8 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง หาจี๊ดเจีย๊วจาวกับแมว
หงาวดุด ุ

11.00 – 11.30  น.  

16 11 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง จิ้งหรีดใจด ี 11.00 – 11.30  น.  

 

พฤติกรรมความมีระเบียบ 

วนิยัในตนเอง 

 

การจดักิจกรรมการเล่านิทาน  
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17 13 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง ไขเจียวเดี๋ยวเดียวอรอยจัง 11.00 – 11.30  น.  

18 15 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง เพ่ือนใหมของนีโม 11.00 – 11.30  น.  

19 18 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง หมูนอยข้ีหวง 11.00 – 11.30  น.  

20 20 ธ.ค 60 นิทานเรื่อง ดวยจอมพลัง 11.00 – 11.30  น.  

 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ผูวิจัยไดรวมคะแนนผลการปฏบัิติกิจกรรมดวยแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคลท่ีแสดงพฤตกิรรมและวัด
ไดในแตละวัน 
2. รวมคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในแตละวันใหครบ 20 ครั้ง 
3. หาคะแนนรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กแตละคนในแตละสปัดาหจนครบ 20 ครั้ง 
4. แสดงคาคะแนนจากการปฏิบัตกิารเลานิทาน ใน 10 ครั้ง ไวในตารางเดียวกัน เพ่ือใหเห็นความกาวหนาของ
คะแนนความมีวินัยในตนเองท่ีเปนผลมาจากการครูเลานิทาน 
          การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปท่ีมตีอความมรีะเบียบวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใชสูตรคํานวณคารอยละความกาวหนารายบุคคล ( พิชิต ฤทธ์ิจรูญ , 2545, หนา 127 ) 
 
สรุปผลการวิจัย 
              การดําเนินการวิจยัครัง้น้ีสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางตอไปน้ี 
แผนภูมิแทงท่ี 4.1 เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานท่ีมีตอพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปท่ี1/3 กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             จากแผนภูมิแทงท่ี 4.1 พบวาคารอยละเฉลี่ยคะนนกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรมเทากับ  
4.35 และ 8.05 ตามลาํดับ และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 
37  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและหลังการจดักิจกรรม มี
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กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังชั้นเรียน 
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พฤติกรรมความมรีะเบียบวินัยในตนเองท่ีดีข้ึนตามลําดับ สอดคลองดังท่ีทัศนีย อินทรบํารุง (2539 : 40 – 44) ได
ศึกษาวิจัยวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจดักิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบาน ผลปรากฏวาเด็กปฐมวัยท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานมีวินัยในตนเองแตกตางกันของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและระหวาง
การจัดกิจกรรมระหวางชวงสัปดาหท่ีมีการพัฒนาข้ึนจากครั้งแรกท่ีจดักิจกรรม 
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สงเสริมทักษะการอาน และเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใชกจิกรรมการเลานิทาน 
สําหรับเด็กชั้นอนุบาลปท่ี 3/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 

Promoting reading skills And author of children with storytelling activities.  
Children from kindergarten to school Taksin 3/1 Rachanusorn. 

 
สุรียวรรณ  บุญฤทธิ์1 สุนี บุญพิทักษ2 และนชิรินทร  จําปานิล3 

Sureewan bonyarit1 Sunee Boonpituk2 And Nicharin Jumpanil3 
 

1นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

3ครูพี่เล้ียง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 
 

บทคัดยอ 
 ผลการวิจัยพบวา 
            ผลการวิจัยในช้ันเรียนพบวา ทักษะการอานและเขียนของเด็กปฐมวัยโดยการใชกิจกรรมการเลานิทาน  มี
คะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 4 ถึง 5 คะแนน และมีคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียน
เทากับ 43.5  
 
คําสําคัญ: การอานและการเขียน/การเลานิทาน 

 
Abstracts 

                  The research objective of this class is to compare the reading and writing skills of 
early childhood students before and after storytelling activity. The target group was 23 students 
from kindergarten 3/1 of Taksin Rachanusorn school. The instruments used in the research were: 
1) storytelling experience plan, 2) an observation form. The statistics used in this study classes 
included the percentage of progress. The activities had been performed 15 times. 
                    The classroom research study found that writing and reading skills of early 
childhood students using storytelling activity increase in the percentage of people from 4 to 5 
percentage and progress in the class is at 43.5. 
 
Keywords: reading and writing / storytelling. 
 
 
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
                     เด็กเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติเปนวัยพ้ืนฐานแหงชีวิต ท่ีตองไดรับการอบรมเลีย้งดูเปนอยางดี
ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ  6  ขวบ เด็กวัยน้ีจะเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศร.ี2547: 6) เพราะเปนวัยท่ี
รางกายและสมองกําลังเจรญิเติบโต  ถาเด็กไดรับการเลีย้งดูท่ีดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของเด็กก็จะพัฒนาไดเตม็ตามศักยภาพ (เพ็ญทิพา อวมมณี. 2547: 1; อางอิงจาก นโยบายและแผนการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย. 2545 - 2549: 1) ดังน้ันการเตรียมความพรอมสาํหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือท่ีจะไดรับการพัฒนาท้ัง
ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ – สังคมและสติปญญา จึงมีความสําคญัดังท่ีนักจิตวิทยาการศึกษาไดกลาวถึง
ความสําคญัในชวง 6 ปแรกของชีวิตวาเปนชวงท่ีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว จึงเปนระยะ
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เหมาะสมท่ีสุดตอการวางรากฐานของการพัฒนาการทุกดานใหกับเด็กอยางมั่นคงและถูกตองเพราะเด็กในวัยวัยน้ี
งายตอการปลูกฝง พฤติกรรม และการเรียนรูสิ่งตางๆ (บังอร จําปา. ม ป.ป.: 1) ดังท่ี 
                          บรูเนอร (Bruner. 1961: 55) กลาววา ภาษาเปนท้ังศาสตรและศลิปท่ีตองอาศัยทักษะท้ัง 4 
ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือใชในการรับสงขอมูล ถาเด็กไดรับการสงเสริมทักษะทางภาษา
ครบทุกดานอยางเพียงพอจะทําใหการเรยีนรูประสบการณของเด็กเปนไปอยางมั่นคงยิ่งข้ึน ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2547: 143) กลาววาเด็กปฐมวัยเรียนรูภาษาจากการมีปฏสิัมพันธกับบุคคลรอบขางและสิ่งตางๆ จากการ ไดเห็นได
ฟง การไดสมัผสั การลองผิดลองถูกการเรา และการใหแรงเสริม เปนสิ่งท่ีชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาจนกระท้ัง
สามารถใชภาษาในการตดิตอสื่อสารได ดังน้ันการท่ีเด็กจะสามารถสือ่ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจน้ันตองอาศัยภาษา 
การเขียนเปนหน่ึงใน 4 ทักษะท่ีมีความสําคญัและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต เพราะการเขียนเปนการ
ถายทอด ความเขาใจ ความคดิ ความรูสึกและความตองการ โดยผานการสื่อสารดวยระบบเครื่องหมายอันไดแก
ตัวอักษร (นฤมล เฉียบแหลม.2545: 1) เด็กจะใชการเขียนเพ่ือสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ การเขียนเปนทักษะทาง
ภาษาท่ียากสําหรับเด็ก เพราะการขีดเขียนตองใชกลามเน้ือมือท่ีแข็งแรงและเด็กในวัย 3 - 6 ขวบกลามเน้ือเล็กอยูใน
ระหวางพัฒนาดังน้ัน เด็กควรไดรบัการพัฒนา กลามเน้ือเล็กเพ่ือเตรียมความพรอมในการขีดเขียนโดยการใชวัสดุ
อุปกรณและกิจกรรมตางๆ ท่ีเด็กจะไดฝกการใชกลามเน้ือมือและฝกการสรางความสมัพันธระหวางมือและตา ซึ่ง
เปนทักษะท่ีจําเปนในการเขียน และกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถดานการเขียนน้ันมีหลายรูปแบบและหลายวิธี
เชน การปน ดินเหนียว การพิมพภาพการเลนบล็อก การวาดภาพระบายสี กิจกรรมการเลานิทาน เปนกิจการท่ี
สําคัญกิจกรรมหน่ึง เพราะนิทานมีความสาํคัญตอพัฒนาการของเดก็ ชวยพัฒนาเด็กทางดานลักษณะชีวิต เด็กได
เรียนรูถึงลักษณะชีวิตท่ีดีผานนิทานท่ีปรารถนาใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีดีเชน มีคุณธรรมจริยธรรม มคีวามกลาหาญ มี
ความยุติธรรม และยังชวยพัฒนาเด็กดานบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเปนองคประกอบท่ีมีอยูมากในนิทานซึง่เด็กจะไดรับ
รูถึงบุคลิกภาพท่ีดีท่ีจะชวยใหอยูในสังคมไดอยางดีเชน ความเช่ือมั่นการรักษาตนความสภุาพออนนอม ความมี
มารยาทท่ีดีความเปนผูนํา การพัฒนาเด็กดานความรูและสติปญญา การพัฒนาเด็กในดานทักษะและความสามารถ 
การพัฒนาเด็กในดานสุขภาพ นิทานเปนกระบวนการหน่ึงท่ีกําหนดบทบาท ในดานสุขภาพใหเกิดแกเด็ก เพราะเมื่อ
เด็ก ไดอานหรือ ฟงนิทานแลวจะกอใหเกิด การเรยีนรูในการท่ีจะรกัษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน 
                        ในปจจุบันน้ีพอ แม  ผูปกครอง ของเด็กปฐมวัยจะมีความภาคภมูิใจเมื่อเด็กสามารถอานได 
เขียนได พอ แมจะช่ืนชมในโรงเรยีนและครูท่ีสอนมากและจะไมพอใจถาลูกอยูช้ันอนุบาลแลวอานเขียนไมไดดังน้ัน
ท้ังครูและผูบริหารโรงเรียน ก็จะเรงรัดสอน ใหเด็ก อาน และเขียนได (นิตยา วิยาภรณ. 2547: 18) โดยท่ีเด็กยังไม
เขาใจความหมาย และไมสามารถบังคับกลามเน้ือมือ และความสัมพันธระหวางมือกับตาไดซึ่งจะเกิดผลเสียกับเด็ก 
เด็กจะเกิดความเครยีดทางอารมณรูสึกผดิหวัง เมื่อเขียนไมไดผลท่ีตามมาคือ เด็กจะเกลียดการเขียน และไมอยากมา
โรงเรียน อีกท้ังทางครูและโรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิหรอืเตรียมความพรอมใหกับเด็กในการพัฒนา
กลามเน้ือมือและตาประสานสัมพันธกันซึ่งความพรอมในการเขียนของเด็กตองมาจากความพรอม ของเด็กและการ
ใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ไดลงมอืสัมผสักับอุปกรณไดลองผดิ ลองถูก ไดคิด ตดัสินใจและไดการฝกฝนการทํางาน
ประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือ – ตา เพ่ือพัฒนาไปสูการใชมือในการเขียน และทํากิจกรรมทางการเรยีนอ่ืนๆ 
ตอไป จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคญั และสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานท่ีมีผลตอการพัฒนาดานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของและสนใจไดนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใช
เปนแนวทางในการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
                                  จากความสําคญัและสภาพปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีไดไปฝกประสบการณ 
ผูวิจัยจึงไดเห็นความสําคัญท่ีจะศกึษาการสงเสริมพัฒนาการดานการอานและการเขียน โดยการใชกิจกรรมการเลา
นิทาน นํามาพัฒนาใหเด็กเกิดทักษะการเขียน การเรยีนรู นอกจากน้ีเด็กจะไดรับประสบการณตรง เรยีนรูจากการฟง 
การเลาเรื่องราวดวยตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาความคิด และการพัฒนาดานกลามเน้ือมืออยางเปนระบบ ซึ่งผลจาก
การวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนกับครูและผูท่ีเก่ียวของกับการจดัการศึกษาแกเด็กปฐมวัยจะไดใชเปนแนวในการจัด
ประสบการณเพ่ือใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานอ่ืน ๆ ท่ีดียิ่งข้ึนแกเด็กปฐมวัยสืบตอไป เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการ
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ตามวัยท่ีดี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได สามารถพัฒนากลามเน้ือมือ หรือทําในสิ่งท่ีอยากทํา อยากรูอยากเห็นเหมือน
เด็กปกติท่ัวไป เพราะทักษะดานการอานและการเขียนถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสดุ เพราะการอานและการเขียน
เปรียบเสมือนเปนการเรียนรูของเด็กในทุกชวงวัย 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
                 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจดักิจกรรมการเลา
นิทาน 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเนื้อหา 
        เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูการเลานิทาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 3 ครอบคลุม
เฉพาะเน้ือหาเรื่องการเลานิทานและทักษะการอาน และการเขียนของเด็กปฐมวัย รวมท้ังหมด15 ครั้ง 
 ดานตัวแปร 
      ตัวแปรตน   ไดแก  การจัด กิจกรรมการเลานิทาน 
               ตัวแปรตาม  ไดแก   ทักษะการอานและการเขียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                     ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนกลุมเปาหมายชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป กําลัง
ศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปท่ี 3/1  จํานวน  23  คน ภาคเรียนท่ี 2  ป การศึกษา 2560  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ   
 เคร่ืองมือวิจัย 

1. แผนจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย   

         การเก็บรวบรวมขอมูล 
                  กอนการจัดกิจกรรมการสอนผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานและการเขียนของเด็ก
ปฐมวัยไปสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย จากน้ันดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบบูรณาการการเลา
นิทาน จํานวน 15 ครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการจดักิจกรรมการเลานิทาน ผูวิจัยจะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

การจดักิจกรรมการเล่านิทาน ทกัษะการอ่านและการเขียน 
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                 ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรยีนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 ทําการทดลองเปนเวลา 15 สัปดาห 
สัปดาหละ 1 วัน วันละ 60 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 09.30 – 10.30 รวมท้ังหมด 15 ครั้ง ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.กอนดําเนินการจดัประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน ไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการอานและ
การเขียนของเด็กปฐมวัย  
            2.ดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมการเลานิทาน 15 สัปดาห สัปดาหละ 1 วัน  วันละ 60 นาที 
จํานวน 15 สัปดาห 

3.เมื่อดําเนินการจัดประสบการณกิจกรรมกิจกรรมการเลานิทาน ครบ 15 ครั้ง ไดทําการสังเกตพฤตกิรรม
วัดทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย  
 4.นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนและหลังการจัดกิจกรรม ไปวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ
ความกาวหนาของเด็กทุกคน และท้ังช้ันเรียน 
 
       การวิเคราะหขอมูล 
              สถิติท่ีใชในการวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีผูวิจัยใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนา  มีสตูรคํานวณ ดังน้ี 
( พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2544:127)   ใชสูตรคํานวณหาคารอยละความกาวหนารายบุคคล โดยเอาคะแนนหลังการทดลอง  
มาลบกับคะแนนกอนการทดลอง  แลวคูณดวยหน่ึงรอย  หารดวยคะแนนเต็ม 
               ถาตองการหาคารอยละความกาวหนาของท้ังช้ันเรียน หาไดโดยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการ
ทดลอง และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง  เอาคะแนนเฉลีย่หลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน หารดวย
คะแนนเตม็ และคณูดวยหน่ึงรอย 
 
         ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางท่ี 1  เปรีบยเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาการอานการเขียนของนักเรียนทุกคนกอนและหลังการจดั
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
   จากตารางท่ี 1  พบวาโดยภาพรวมคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกคน ตั้งแต 4 คะแนนถึง 5  
คะแนน แสดงวานักเรียนปฐมวัยท่ีไดรับการทํากิจกรรมการเลานิทาน พัฒนาดานทักษะการอานและการเขียน มี
คะแนนรอยละความกาวหนาสูงทุกคน 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลคะแนนรอยละความกาวหนาของนักเรยีนช้ันอนุบาล 3/1 ท้ังช้ันเรียนกอนและหลังการ
จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
  จากตารางท่ี 2  พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการจดักิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 4.0 และ 8.7 ตามลําดบั
และเมื่อเปรียบเทียบท้ังช้ันเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาท้ังช้ันเรียนเทากับ 43.5 
 
สรุปผลการวิจัย     

การจัดกิจกรรมการเลานิทาน สงผลตอการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของเด็กปฐมวัยโดย

ภาพรวมชั้นเรียนพบวาคะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมขึน้เทากบั 43.5 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบทักษะดานการอานและการเขียน โดยใชกิจกรรมการ
เลานิทานของนักเรียนช้ันอนุบาล 3/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ  กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเลานิทาน ผล
การศึกษาวิจัยพบวา คะแนนรอยละความกาวหนาเพ่ิมข้ึนทุกคนท่ีเปนเชนน้ี เพราะกิจกรรมการเลานิทาน ท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนมาน้ันมคีวามนาสนใจหลายอยางใหเด็กไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่ง นารี พุฒสุข. 2552 กลาววา การ
เลานิทานเปนสิ่งท่ีจัดทําข้ึน โดยใชความคิด จินตนาการใหเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรค มีจินตนาการท่ีนาสนใจ เพ่ือ
ประโยชนท่ีพึงประสงค เชน การเลานิทานท่ีมีท่ีมาแตกตางกัน เชน นิทานจากเทพนิยาย นิทานพ้ืนบาน นิทานอีสป 
หรือนิทานท่ีเกิดจากการแตงข้ึนมาเอง  เกษลดา มานะจุติและ อภญิญา มนูญศิลป (2544 : 1)  กลาววา นิทานภาพ 
คือ การทํานิทานข้ึนมาเองจากสื่อวัสดุใหมๆ เพ่ือประโยชนในการเลาท่ีนาสนใจ เปนงานสรางสรรค เพ่ือใหเกิดความ
สวยงามและนาสนใจ ประไพ แสงดา (2555) นิทานเปนงานท่ีเกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ
ประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย หรือเพ่ือความสุขและสนุก เพลิดเพลินของผูท่ีสนใจอาน จึงทําใหพบวา
เด็กปฐมวัย ไดรับการจัดประสบการณบูรณาการการเลานิทานมีความแตกตางของคะแนนกอนจัดกิจกรรมและ
ระหวางการจดักิจกรรมในแตละชวงสัปดาหมีการพัฒนาข้ึนจากครั้งแรกท่ีจัดกิจกรรม 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 

A study mathematics achievement by using STAD technique for grade 7 
 

กมลชนก เซ็นแกว1
 และ โกมินทร บุญชู2 และ มณีรัตน ธรรมสกุล3 

Kamonchanok Senkaew1 and Komin Boonchoo2 and Maneerat Thammasakul3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 3ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 
เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
และเพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือ
ท่ีใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูง
กวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3)  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี 
และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู
ท่ี 5 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
 4)  นักเรียนมเีจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและ
ทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวาน้ี ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร /  
  ทักษะการทํางานเปนกลุม / เจตคติตอคณติศาสตร 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 7 
students before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 7 students after learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion. 
To study the team work skill of grade 7 students after learning by STAD technique and To study the 



467 
 

 

Attitudes toward mathematics of grade 7 students after learning by STAD technique. The samples of 
30 students in grade 7 class 2 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng Phet, at 
2nd semester in 2017 were selected by the Simple Random Sampling. The research instruments  of 
as follows; STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the 
team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by 
mean, standard deviation and t-test. 
 The research results were as follows; 
 1.  The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher 
than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher 
than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  The students has teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that lesson plans 3 with an average score of learning are 
the second is lesson plan 5 and lesson plan 2 respectively. 
 4.  The Student has attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall 
high level. When considered a list of the text found that I have actively pursued additional 
knowledge about mathematics is always present, Average maximum. Second is calculation about 
mathematics are simple for me, I feel joy so much when I work and study about mathematics 
together with friends and I need to learn about more mathematics respectively, than the previous.
  
The keyword:  Learning by STAD technique / Mathematics achievement / Team work skills /  
   Attitudes toward mathematics  
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัว
และเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 น้ีมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปน ซึ่งเปนผลจาก
การปฏิรปูเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 
21 (21st Century Skills) วิจารณ พานิช (2555 : 16-21) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 
สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 
(Content หรือ Subject Matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบ
กิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  
 การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูข้ึน การ
เรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรูท่ีดี
ของผูสอนดวยเชนกัน หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียนของ
ผูเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรูและความเขาใจในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู นักเรยีนจะเกิดทักษะหรือมีความ
ชํานาญในเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรมท่ีเรียนรู และยังเกิดทัศนคติท่ีดีตอสิ่งท่ีเรียน สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดและไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตอไปอีกได ดังน้ัน การท่ีผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม
ในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญาน้ัน การสงเสริมท่ีดีท่ีสุดก็คือการใหการศึกษา ซึ่งจากท่ี
กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก (กรมวิชาการ, 2545 : 3) 
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 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันอีกรปูแบบหน่ึง เหมาะสําหรับวิชาท่ี
เนนคําถามแบบท่ีตองการคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบ Slavin (1995 : 2-7) ไดกลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีท่ี
นําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชา และหลายระดับช้ัน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย โดยท่ัวไปสมาชิก 4 คน ท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน นักเรียนในกลุมตองเรียนและ
รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน ตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความสําเร็จท้ังของตนเอง
และความสําเร็จของกลุม โดยการสอนเริ่มท่ีครใูหความรู ตอจากน้ันแบงผูเรียนเปนกลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ี
มีความสามารถแตกตางกัน แลวใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกัน นอกจากน้ียังชวยใหผูเรียนมีความเอาใจใส
รับผิดชอบตอตัวเองและตอกลุม สงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกันผูเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันเปน
ผูนํา ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรงและทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําให
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน (สมจิตร หงสสา, 2551 : 27) 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะและกระบวนการ
คณิตศาสตรแลว สิ่งสําคัญท่ีตองพัฒนาควบคูไปดวย คือ การมีเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีดี เน่ืองจากเจตคติเปนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูเรียน เจตคติตอคณิตศาสตรจึงเก่ียวของโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของ
ผูเรียน และมีผลตอความสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตร และนําความรูคณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง 
การวัดผลประเมินผลดานเจตคติทางคณิตศาสตรของผูเรียนจะชวยใหไดขอมูลเก่ียวกับความรูสึกของผูเรียนตอวิชา
คณิตศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
(สสวท, 2555 : 188) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
กําแพงเพชร จึงไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถทาง
คณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันจนเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง เพ่ือเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตอไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
 
สมมติฐาน 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ครั้งน้ีครอบคลุมเฉพาะเน้ือหาเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน   ไดแก การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม  ไดแก -  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
      -  ทักษะการทํางานเปนกลุม  
      -  เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด 4 หอง จํานวน 118 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี 5 จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสม
มากท่ีสุด ( x  = 4.76 และ S.D. = 0.33) 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดําเนินการสราง
และหาคุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.73 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.72 – 0.79 และคาอํานาจจําแนก มี
คาอยูระหวาง 0.21 – 0.41 
  3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการ
ประเมินออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี 
3 การแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการ
หาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคา
เทากับ 0.91 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

-  ทักษะการทํางานเปนกลุม 

-  เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรยีนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ี 
   2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และกลุมละ 4 คน จํานวน 5 กลุม จะได
จํานวนกลุมท้ังหมด 7 กลุม 
   2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จากมากไปนอย ดังน้ี นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการ
เรียน ลําดับท่ี 1-7 จํานวน 7 คน นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 8-23 
จํานวน 16 คน นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 24-30 จํานวน 7 คน 
   2.3  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 7 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี 7 ใหอยูกลุม G และจากน้ันเริ่มใหมให
คนท่ี 8 อยูกลุม G คนท่ี 9 อยูกลุม F ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 23 อยูกลุม F ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึง
นักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด 
   2.4  กลุม A-E ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร 
จากกลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม F-G 
ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน 
  3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม 
  4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม และ
แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑการแปลความหมาย 
   คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
   คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
   คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑการแปลความหมาย 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจดัการ
   เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 8.43 3.89 

14.073* 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 16.50 1.96 

* ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 14.073 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
   รวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 30 16.50 1.96 15.00 4.190* 

* ระดับนัยสําคัญ .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.96 และคา t = 4.190 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD พบผลดังตาราง 3 และ ตาราง 4 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน
   มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางานกลุม 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 รวมX  S.D.รวม 

1 3.14 0.69 3.71 0.49 3.71 0.49 3.52 0.56 
2 3.57 0.53 3.86 0.38 3.57 0.53 3.67 0.48 
3 3.29 0.49 3.86 0.38 4.00 0.00 3.71 0.29 
4 3.43 0.79 3.86 0.38 3.71 0.49 3.67 0.55 
5 3.57 0.53 3.86 0.38 3.71 3.71 3.71 1.54 
6 3.14 0.38 3.57 0.53 3.57 0.53 3.43 0.48 
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7 3.29 0.76 3.43 0.53 3.57 0.53 3.43 0.61 
8 3.14 0.69 4.00 0.00 3.57 0.53 3.57 0.41 

รวมทุกแผน 3.32 0.61 3.77 0.38 3.68 0.85   

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ 
รวมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( x = 3.77 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเปนการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม ( x = 3.68 และ S.D. = 0.85) 
และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x = 3.32 และ S.D. = 0.61) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5   
( x = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ัน
   มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D แปลความหมาย 

1 3.52 0.56 ดี 
2 3.67 0.48 ดีมาก 
3 3.71 0.29 ดีมาก 
4 3.67 0.55 ดีมาก 
5 3.71 1.54 ดีมาก 
6 3.43 0.48 ดี 
7 3.43 0.61 ดี 
8 3.57 0.41 ดี 

รวม 3.59 0.61 ดี 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x = 3.59 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.71 และ S.D. = 0.29) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ( x = 3.71 
และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x = 3.67 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD พบผลดังตาราง 5 
 
ตาราง 5   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
   ปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. 
แปล

ความหมาย 
1.  เน้ือหาวิชาคณติศาสตรมีความนาสนใจ 4.47 0.63 มาก 
2.  ความรูเก่ียวกับวิชาคณติศาสตรท่ีฉันไดรับสามารถนําไปใชใน      
    ชีวิตประจําวันได 

4.27 0.64 มาก 

3.  การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
4.  ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนเน้ือหาท่ียาก มีความซับซอน และนา 
    เบ่ือ 

3.27 0.64 ปานกลาง 

5.  ฉันอยากเรยีนวิชาคณติศาสตรใหมากกวาน้ี 4.57 0.57 มากท่ีสุด 
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6.  ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร
รวมกับ 
    เพ่ือน 

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.57 0.63 มากท่ีสุด 
8.  ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
    วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ 

4.70 0.53 มากท่ีสุด 

9.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณติศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 4.37 0.56 มาก 
10.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย 3.60 0.72 มาก 

รวม 3.93 0.59 มาก 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. = 0.59)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.70 และ        
S.D. = 0.53) รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางาน
เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน ( x = 4.60 และ S.D. = 0.50) และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวาน้ี              
( x = 4.57 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน และฉันรูสึก
สนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน และฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรใหมากกวาน้ี 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD น้ันเปนการจัดใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ  4-5 คน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน คนเรียนเกงชวยคนท่ีเรียนไมเกง ทําใหคนท่ีเรียน
เกง มีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลาและชวยใหเขาใจในเรื่องท่ีดีข้ึน สวนคนท่ีเรียนไมเกงก็จะซาบซึ้ง ในนํ้าใจเพ่ือนมี
ความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ท่ีสําคัญในการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ผูเรียนในกลุมรวมกันคิด รวมกันทํางาน จนกระท่ังสามารถหาคําตอบท่ี
เหมาะสมท่ีสุดได ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง ชวยใหความรูท่ีไดรับเปนความรูท่ีมีความหมายตอผูเรียนอยาง
แทจริง จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 
87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
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ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพ่ือทําใหผลงานประสบ
ความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ            
ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : 82) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแกสมการและโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใชการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยรูปแบบ STAD สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและโจทยปญหา ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใช
การเรียนรูแบบรวมมือดวยรูปแบบ STAD มีคาสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 
75.16 
 3.  ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 
เปนการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน 
เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึกท่ีดี
ตอผูอ่ืนในสังคมมากข้ึน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางาน
เปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลวดี สรอยวารี (2553 : 89) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ 
(STAD) โดยภาพรวมอยูในระดับดี และงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : 94) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู
โดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แขงขันกัน และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการ
เสริมแรงใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Suyanto (1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ีมี
ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับการสอนเทคนิค 
STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอน
แบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของสมจิตร หงสษา (2551 : 91) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการสอนดวยเทคนิคเอส
ทีเอดี (STAD) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนดวยเทคนิคเอสทีเอดี (STAD) มีเจตคติตอ
การเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.  ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการ
เรียนรูใหนักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  3.  ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน 
และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางท่ัวถึง 
  4.  ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไมใหรบกวน
เพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 
  5.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเรื่องอ่ืนหรือในระดับช้ันอ่ืนๆ 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในตัวแปรอ่ืน เชน ความคงทนในการ
เรียนรู ความสามารถในการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดท่ีมีตอ 

ความคิดรวบยอดเร่ือง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

Effects of Organizing Learning Activities Using the Geometer’s Sketchpad Program  
on Squares Concept of Prathom 5 Students 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับ        

ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2                

ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 5 แผน 

และแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีคาความยากอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนก      

อยูระหวาง 0.22-0.47 และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด     

เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม ดวยตัวเองผานโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดท่ีนําเสนอความคิดรวบยอดในเชิงรูปธรรม             

เพ่ือนําไปสูความคิดรวบยอดเชิงนามธรรม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน          

และวิธีพรรณนาวิเคราะห  

 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เฉลี่ยอยูในระดับดี 

 

คําสําคัญ : โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด / ความคิดรวบยอด / รูปสี่เหลี่ยม 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to investigate squares concept of Prathom 5 students using 

learning activities based on the Geometer’s Sketchpad program. The target group consisted of 39 

students in Prathom 5 at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, academic year 

2017. The research instruments were composed of 5 lesson plans of the Geometer’s Sketchpad 

program and squares concept test with difficulty index at 0.50-0.78, discrimination index at 0.22-0.47 

and reliability at 0.90. The activity was designed to encourage the students to construct their 

concepts on square by themselves through the lesson of the Geometer’s Sketchpad program. This 

lesson represented the concrete concept in order to construct the abstract ones. The data were 

analyzed through averages, standard deviation and descriptive analysis. The finding the students’ 

score on the squares concept test showed mean score at good level. 

 

The Keywords:  Geometer’s Sketchpad Program/ Concepts, Squares 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

 รูปสี่เหลี่ยมเปนเน้ือหาในสาระเรขาคณิตและสาระการวัดท่ีมีความสําคัญยิ่งในวิชาคณิตศาสตรระดับ          
ช้ันประถมศึกษาตอนปลายเพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนเน้ือหาเรื่องตางๆ ของคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวเก่ียวกับสาระเรขาคณิตและสาระการวัดวาผูเรียนตองมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
การบอกลักษณะความสัมพันธและจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ สรางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หาความยาวรอบรูป               
ของรูปสี่เหลี่ยม หาพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม       
 ในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนของตนเองท่ีผานมาน้ัน พบวาปญหาในช้ันเรียนสวนใหญคือ นักเรียนไมคอย
เขาใจความคิดรวบยอดท่ีสําคัญของเรื่องท่ีเรียน และไมสามารถนําความรูหรือหลักการท่ีสําคัญมาเช่ือมโยงกับ         
การแกโจทยปญหาท่ีมีการประยุกตหรือซับซอนได สามารถอธิบายในสิ่งท่ีผูวิจัยถามไดตามความเขาใจของนักเรียนเอง 
แตพบไดเพียงสวนนอยมาก   ถาเทียบกับสัดสวนของจํานวนนักเรียนท้ังหองสาเหตุหน่ึงอาจเน่ืองมาจากผูวิจัยไมไดสราง
บรรยากาศและวิธีการในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถประเมนิความเขาใจของนักเรยีนไดสรางความเขาใจเชิงความคิดรวบ
ยอดดวยตัวเอง ซึ่งไดทําการคนควา    และพบวา การท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองน้ัน นักเรียนจะตองสืบเสาะ 
หาองคความรูและเช่ือมโยงเพ่ือแกปญหา หลังจากน้ันจึงรวมกันอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ Swan (2008) 
ท่ีวาการออกแบบการเรียนการสอนสําหรับความเขาใจเชิงความคิดรวบยอด ควรสรางบนความรูท่ีผูเรียนมีอยูแลว 
เปดเผยและอภิปรายรวมกันเก่ียวกับความเขาใจผิดและสรางการเช่ือมโยงระหวางหลักการท่ีสําคัญภายในคณิตศาสตร 
 จากปญหาเรื่องความคิดรวบยอดทําใหมีนักวิชาการหลายทานไดใชขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาความคิด

รวบยอดวาควรสอนจากรูปธรรมไปนามธรรมซึ่ง ดวงเดือน ออนนวม (2533: หนา 29-30) ไดเสนอแนะการจัดกิจกรรม

การเรียนรูคณิตศาสตร โดยเริ่มจากการเรียนรู ท่ีเปนรูปธรรม ผานการจัดประสบการณใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ      

จากของจริงหรือวัตถุควบคูไปกับสัญลักษณ จากน้ันการเรียนรูสิ่งท่ีเปนก่ึงรูปธรรม ซึ่งเปนการจัดประสบการณ           

ใหนักเรียนไดรับสิ่งเราทางสายตา สังเกตหรือดูภาพของวัตถุควบคูไปกับสัญลักษณโดยไมตองลงมือกระทํากับวัตถุแลว

นําไปสูการเรียนรูท่ีเปนนามธรรม ซึ่งนักเรียนจะใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรโดยไมตองลงมือกระทําวัตถุหรือดูสิ่งเราท่ี

เปนรูปธรรม ซึ่งเปนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับกรมวิชาการ (2539: หนา 67) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรม     

การเรียนรูตองใชสื่อประกอบ เพ่ือชวยใหนักเรียนไดเกิดความคิดรวบยอดโดยจัดกิจกรรมจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

และหมั่นตรวจสอบผลการเรียนเปนระยะๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดวย ดังน้ันการท่ี

จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรูความคิดรวบยอด สื่อท่ีใชในการสอนตองมีสวนชวยใหมองเห็นความเปนรูปธรรมมากข้ึน 

ซึ่งสื่อท่ีเหมาะสมและมีการนํามาใชคือ โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด (GSP)  

 โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อท่ีชวยกระตุนการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีทันสมัย และสามารถ

สรางสื่อการเรียนรู ท่ีมีความหลากหลายข้ึนอยูกับจุดประสงคของการนําไปใชงานทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ

คณิตศาสตรไดลึกซึ้งมากข้ึนและยังเปนสื่อท่ีสามารถจําลองสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมโดยเคลื่อนไหวหรือ

เปลี่ยนแปลงได ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาทางดานจินตนาการเก่ียวกับคณิตศาสตรไดดีข้ึน สมนึก บุญพาไสว 

(2551: หนา 23-26) นอกจากน้ี นงนุช ผลทวี (2553: หนา 18-20) ไดกลาวถึงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด   

ในการจัดการเรียนรูวา ควรใชในการสรางความคิดรวบยอด การใชเหตุผลแบบอุปนัย เพ่ือแสดงท่ีมาของทฤษฎีบทตางๆ 

ในหนังสือเรียน และเมื่อนักเรียนไดขอสรุปแลว ควรใหนักเรียนไดฝกทักษะโดยการทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง โดยไมตอง

ใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด แตสามารถใชโปรแกรมดังกลาวในการตรวจสอบคําตอบได นอกจากน้ียังมีนักวิจัย

หลายคนไดนําโปรแกรมจีโอมีเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธิชัย มาเรือน 

และณัชชา กมล (2559) ไดทําการวิจัยโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอดผานเกณฑรอยละ 60 จากการ

ทดสอบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน นอกจากน้ี สันติ อิทธิพลนาวากุล (2550: หนา 91) ไดทําการวิจัยโดยใช
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โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดกับการเรียนคณิตศาสตรแบบสืบสวน เพ่ือสงเสริมความคิดรวบยอด เรื่อง ภาคตัดกรวย 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนสูงข้ึนจากกอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และในการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ซึ่งเปนสื่อท่ีมีความทันสมัยสามารถ

กระตุนความสนใจของผูเรียนไดอยางดีและ ทัศนีย บุญโย (2553: หนา 229) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ การปรับเปลี่ยน

มโนมติ เรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด กอนเรียน

นักเรียนมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนในมโนมติเก่ียวกับการแบงใหเทากัน เศษสวนบนเสนจํานวนและจํานวนคละมาก

ท่ีสุด แตหลังจากท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง เศษสวน โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนเครื่องมือ

ประกอบการเรียนรู แลวพบวา นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนมโนมติโดยนักเรียนมีความเขาใจมโนมติเรื่อง เศษสวน ท่ีเปน     

มโนมติท่ีถูกตองมากข้ึนและมีความเขาใจมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนลดลง ดังน้ันจึงกลาวไดวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ต-

ชแพด เปนสื่อการเรียนรูท่ีสําคัญในการใหนักเรียนพัฒนาทางดานความคิดรวบยอดของนักเรียน 

 จากปญหาท่ีพบและความสําคัญของความคิดรวบยอดท่ีมีตอการเรียนรูในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ทําใหผูวิจัยสนใจ  

ท่ีจะนําโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มาใชในการพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม     

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งประโยชนในการวิจัยครั้งน้ีนาจะเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการ        

จัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1.  ขอบเขตดานกลุมเปาหมายเปน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ           

พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน 

2.  ขอบเขตดานเน้ือหาของการวิจัย เปนการศึกษาความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2     

ในรายวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน 9 คาบ คาบละ 60 นาที เปนเวลา 3 สัปดาห 

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  

3.  ตัวแปรท่ีศึกษา มีดังน้ี 

 3.1  ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกมจีโอมิเตอรสเก็ต-ชแพด 

   3.2  ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดรวบยอดในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  ความคิดรวบยอด หมายถึง แนวคิด หลักการ ขอสรุปท่ีไดจากการเรียนรูเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม       

แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเปน

ความสามารถของนักเรียนในการทําความเขาใจสิ่งท่ีเรียนมา และนําความรู ขอเท็จจริงของเน้ือหาดังกลาวมาสัมพันธกัน

แลวสรุปเปนหลักการหรือแนวคิดไดดวยตัวเองโดยพิจารณาความคิดรวบยอดจากคะแนนของแบบวัดความคิดรวบยอด 

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม  

 2.  โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม     

ผานการใชบทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อการเรียนรูท่ีสามารถนําเสนอแนวคิดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม   
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โดยการจําลองสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมท่ีสามารถเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงคาได ซึ่งงายตอการสรางความ

เขาใจในการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ทําใหนักเรียนสามารถอธิบายหรือสรุปความคิดและหลักการในเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมได 

 3.  รูปสี่เหลี่ยม หมายถึง รูปปดท่ีประกอบไปดวย ดาน 4 ดาน มุม 4 มุม 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 1.  เปนงานวิจัยท่ีมีประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา / ปรับปรุงการเรียนการสอนไดจริง 

 2.  ไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร             

โดยใชกิจกรรมปฏิบัติ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม        

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใช โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือสรางความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

จํานวน 5 แผน 

 2.  แบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม มีท้ังหมด 2 ตอนรวม 15 ขอ ประกอบดวยตอนท่ี 1 เปน

ขอสอบแบบอัตนัยเติมคํา พรอมอธิบายเหตุผล จํานวน 10 ขอ และตอนท่ี 2 เปนแบบแสดงวิธีทําพรอมหาคําตอบ 

จํานวน 5 ขอ 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตแพด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม จํานวน 5 แผน      

(9 คาบ) ซึ่งแตละแผนประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู     

กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกหลังสอน ความคิดรวบยอด โดยข้ันการ     

จัดกิจกรรมแตละแผนประกอบดวย ข้ันนํา เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดใช บทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ต-

ชแพดของครู หลักการเก่ียวกับรูปสี่เหลี่ยมดวยตัวเองเพ่ือนําไปสูขอสรุป เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ข้ันสรุป ครูใชคําถามกระตุน

นักเรียนเก่ียวกับความรูท่ีไดเรียนในแตละกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบความคิดรวบยอดของนักเรียน ข้ันตรวจสอบความ

เขาใจ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน หลังจากสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ    

ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญตรวจความเหมาะสม ซึ่งผูเช่ียวชาญเสนอแนะใหปรับการใชภาษา 

ควรใชภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และเปนภาษาท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน โดยผูวิจัยปรับปรุงแกไขแผนการ

จัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวเตรียมนําไปใชในการสอนนักเรียนตอไป 

 ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด โดยศึกษางานวิจัย

ท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร จากน้ันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใชกรอบเน้ือหาท่ีสรางความคิดรวบยอดเปนแนวทางในการ

ออกแบบกิจกรรมเมื่อสรางเสร็จไดนําไปเสนอตอผูเช่ียวชาญดานโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดพิจารณาตรวจสอบ

ความเหมาะสมพรอมแผนการจัดการเรียนรูและนําไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
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 ผูวิจัยสรางแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เพ่ือวัดความคิดรวบยอดโดยคนควาจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู และเอกสารท่ีเก่ียวของกับเทคนิคการสรางแบบวัดความคิดรวบยอด 

เพ่ือนํามากําหนดขอสอบใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู จากน้ันดําเนินการสรางแบบวัดความคิด      

รวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 เปนขอสอบแบบเติมคําพรอมอธิบาย

เหตุผล จํานวน 10 ขอ ตอนท่ี 2 เปนขอสอบแบบเขียนอธิบายวิธีคิดและแสดงวิธีทําหาคําตอบ จํานวน 5 ขอ           

รวมขอสอบ ท้ังหมด 15 ขอ เมื่อสรางแบบวัดความคิดรวบยอดเสร็จแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ความเท่ียงตรง

ตามเน้ือหา ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งแบบวัดความคิดรวบยอดท้ังหมดมีคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางแบบวัดกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวงระหวาง 0.67-1.00 จากน้ันนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช 

(Try out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไมใชกลุมเปาหมาย

จํานวน 36 คน จากน้ันทําการคัดเลือกแบบวัดความคิดรวบยอดท่ีใชไดจํานวน 15 ขอ ประกอบดวย ตอนท่ี 1 จํานวน 

10 ขอ ตอนท่ี 2 จํานวน 5 ขอ ซึ่งมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.50-0.78 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22-0.47    

และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.90 

 เกณฑในการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอด ดังน้ี 

 1.  การแสดงวิธีทํา คือ การดําเนินการแกปญหาเพ่ือใหไดคําตอบของปญหาดวยการเลือกวิธีการคิดคํานวณ 
สมบัติ กฎ หรือสูตรท่ีเหมาะสมมาใชในการแกปญหาน้ัน 
 

คะแนน เกณฑการวัด 
2 แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหาไดถูกตองครบถวน 
1 แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหาไดบางสวน 
0 ไมสามารถแสดงวิธีทําในการดาํเนินการแกปญหาได 

 
 2.  คําตอบท่ีถูกตอง คือ การท่ีไดผลลัพธจากการแกปญหาน้ันถูกตองตามเง่ือนไขและคําสั่งท่ีโจทยไดกําหนดไว
ขางตน 
 

คะแนน เกณฑการวัด 
2 ผลลัพธจากการแกปญหาน้ันถูกตองครบถวนตามเง่ือนไขและคําสั่งท่ีโจทยไดกําหนดไว 

1 ผลลัพธจากการแกปญหาน้ันถูกตองตามเง่ือนไขและคําสั่งท่ีโจทยไดกําหนดเพียงบางสวน 

0 ผลลัพธจากการแกปญหาน้ันไมถูกตอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสรางข้ึน โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด             

เพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 5 แผน 

 หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการวัดความคิดรวบยอดโดยใชโปรแกรมจีโอ-

มิเตอรสเก็ตชแพด โดยใหนักเรียนทําแบบวัดความคิดรวบยอด เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

5/2 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ยและ สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของแบบวัดความคิดรวบยอด เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีความคิดรวบยอดอยูใน ระดับใด แลวแปลผลตาม

เกณฑท่ีกําหนด และใชการพรรณนาวิเคราะหเพ่ือศึกษาความเขาใจในความคิดรวบยอดของนักเรียนแลวนําเสนอโดย

การบรรยายความ 

 เกณฑการใหคะแนนความคิดรวบยอดดังน้ี 

  คาเฉลี่ย    1.34 – 2.00      มีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี 

  คาเฉลี่ย      0.67 – 1.33      มีความคิดรวบยอดอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย      0.00 – 0.66      มีความคิดรวบยอดอยูในระดับนอย 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยพิจารณาจากคะแนนการทําแบบวัดความ      

คิดรวบยอด ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 - เชิงคุณภาพ  

  ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม เมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนในโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ต-

ชแพด สรางรูปสี่เหลี่ยมดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอด โดยนักเรียนสามารถจําแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิด

ตางๆ ได ดังภาพท่ี 1 และจากการวัดความคิดรวบยอดนักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ได และ

อธิบายเหตุผลของคําตอบไดดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ือง ชนดิของรูปสี่เหลี่ยม 
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 แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ในเรื่องน้ีผูสอนไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง      

โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดในการหาแกนสมมาตร นักเรียนสามารถหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม       

ชนิดตางๆ ได และนําไปสูขอสรุปเปนความคิดรวบยอดไดวา แกนสมมาตร คือ รูปท่ีพับครึ่งแลวแตละขางพับทับกันได

สนิท และผูเรียนสามารถอธิบายไดวารูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ มีแกนสมมาตรก่ีแกน ดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 และพบวา

ผูเรียนสามารถอธิบายเหตุผลของคําตอบโดยใชความคิดรวบยอดเรื่องแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพท่ี 5  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงการอธิบายการหาแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมแตละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ือง แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม 
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 การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการสรางรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเองโดยใหนักเรียนสรางรูปสี่เหลี่ยมจากโจทยท่ีกําหนด เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดนําไปสูการ

สรางรูปสี่เหลี่ยมชนิดตางๆ ไดเอง ดังภาพท่ี 6 ซึ่งผูเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมจากใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด

ได โดยครูกําหนดความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยมให แลวผูเรียนหาความยาวดานเอง ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6 แสดงการสรางรูปสี่เหลี่ยม โดยครูกําหนดความยาวรอบรูปและพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยม 

ใหนักเรียนหาความยาวดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอด เร่ือง การสรางรูปสี่เหลี่ยม 

โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด 
 

 ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนหาหลักการในการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม      

เมื่อไดคําตอบแลวนักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมเพ่ือตรวจสอบคําตอบของความยาวรอบรูปจากโปรแกรมจีโอ-

มิเตอรสเก็ตชแพด ทําใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดวา “ความยาวรอบรอบสี่เหลี่ยม เปนความยาวท้ังหมดของดาน    

สี่ดานของรูปสี่เหลี่ยม การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม ทําไดโดยการหาผลรวมของความยาวทุกดาน           

ของรูปสี่เหลี่ยมน้ัน” ดังภาพท่ี 8 ซึ่งนักเรียนสามารถนําความคิดรวบยอดท่ีไดจากกิจกรรมการเรยีนรู มาใชในการอธิบาย

เหตุผลของคําตอบจากสถานการณปญหาเรื่องความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมได ดังภาพท่ี 9 และ ภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 8 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ือง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ือง ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม 
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 พ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม นักเรียนหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมโดยใชสูตร จากน้ันนักเรียนสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใช      

โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือตรวจสอบคําตอบการหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพท่ี 11 ซึ่งนักเรียนสามารถ

อธิบายความคิดรวบยอดเรื่อง การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมได จากสถานการณปญหาท่ีกําหนดให ดังภาพท่ี 12 และ     

ภาพท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพดตรวจสอบคําตอบการหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 12 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ือง การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงตัวอยางการทําแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ือง การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 
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 - เชิงปริมาณ 

ตารางแสดงคะแนนแบบวัดความคิดรวบยอดเร่ืองรูปสี่เหลี่ยม 

คะแนนจากแบบวัดความคิดรวบยอด 

เร่ือง 
ความคิดรวบยอด 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1.ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 1.63 0.56 ดี 
2.แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม 1.47 0.57 ดี 
3.การสรางรูปสี่เหลี่ยม 1.77 0.43 ดี 
4.ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม 1.78 0.46 ดี 
5.พ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 1.72 0.47 ดี 

รวมเฉลี่ย 1.67 0.50 ดี 

 จากตารางคะแนนแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่องรูปสี่ เหลี่ยม พบวา ผู เรียนเกิดความคิดรวบยอด                

ในเรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม การสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด 

การหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม การหาพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม แปลผลความคิดรวบยอดตามเกณฑท่ีกําหนดอยูในระดับดี 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยน้ีพบวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อท่ีมีความเปนรูปธรรมท่ีนําเสนอแนวคิด         

ทางคณิตศาสตรตางๆ ในเชิงรูปธรรมงายตอการสรางความเขาใจในความคิดรวบยอด อีกท้ังเปนสื่อการเรียนรูท่ีนักเรียน

จะตรวจสอบ คาดการณ และเรียนทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจ สงผลใหผูเรียนเขาใจ และสามารถอธิบาย

หรือสรุปหลักการเก่ียวกับความคิดรวบยอดของรูปสี่เหลี่ยมได เมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม 

สรุปผลไดวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 1.67 ซึ่งมีความคิดรวบยอดอยูในระดับดี 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ท่ีมีผลตอความคิด

รวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรมจีโอ-

มิเตอรสเก็ตชแพด พบวา เปนการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรมเพราะชวยใหนักเรียนไดมองเห็นภาพและตัวอยางท่ี

หลากหลายมากพอท่ีนักเรียนสามารถสรางความคิดรวบยอดไดดวยตัวเอง จากสิ่งท่ีเปนรูปธรรมท้ังยังเปนการเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดเรียนผานการตรวจสอบ คาดการณโดยใชกระบวนการคิดหาความสัมพันธของขอมูลจนสามารถอธิบาย

และสรุปความคิดรวบยอดดวยตัวเอง แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความคิดรวยยอด        

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม อยางถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของอิทธิชัย มาเรือน และณัชชา กมล (2559:หนา 163) ไดทําการ

วิจัย โดยใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เพ่ือศึกษาความคิดรวบยอดเรื่อง เศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวา นักเรียนรอยละ 75.75 มีความคิดรวบยอดผานเกณฑรอยละ 60 จากการทดสอบวัดความคิดรวบยอด          

เรื่อง เศษสวน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน พิพิธกุล (2530: หนา 49-50) ไดกลาวไววา การจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตรควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ไดฝกทักษะกระบวนการ โดยฝกการสังเกต ฝกการ

ใหเหตุผล ซึ่งผูเรียนจะตองสรุปความรูดวยตัวเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูท่ีชวยแนะแนวทาง   อีกท้ังสื่อการสอนท่ีใชควร

จะเริ่มจากรูปธรรม (Concrete) ก่ึงรูปธรรม (Semi-Concrety) แลวจึงไปถึงนามธรรม (Abstract) และนงนุช ผลทวี 

(2553: หนา 18-20) ท่ีไดกลาววา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด มีสวนชวยในการสรางความคิดรวบยอดของนักเรียน 
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โดยมีศักยภาพท่ีชวยกระตุนใหนักเรียน คนควา พิสูจน และทบทวนเน้ือหาซ้ําๆ จนไดแนวคิดและขอสรุปเปนของตนเอง

จากการลงมือปฏิบัติจริง 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช  

  1.  จากผลการวิจัยทําใหทราบวา โปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด เปนสื่อท่ีมีความเปนรูปธรรมท่ีนําเสนอ

แนวคิดทางคณิตศาสตรตางๆ ในเชิงรูปธรรมงายตอการสรางความเขาใจในความคิดรวบยอด อีกท้ังเปนสื่อการเรียนรูท่ี

นักเรียนจะตรวจสอบ คาดการณ และเรียนทดลองซ้ําหลายๆ ครั้งจนเกิดความเขาใจสงผลใหผูเรียนเขาใจ และสามารถ

อธิบายหรือสรุปหลักการเก่ียวกับความคิดรวบยอดของรูปสี่เหลี่ยมได เมื่อพิจารณาแบบวัดความคิดรวบยอด          

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม สรุปผลไดวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 1.67 ซึ่งมีความคิดรวบยอดอยูในระดบัดี ดังน้ัน ครูสามารถนําการจดั

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชโปรแกรม geometer's sketchpad ไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนรู คณิตศาสตรในเรื่อง

อ่ืนๆ ตอไป 

  2.  ผูสอนควรจัดเน้ือหา และเวลาใหเพียงพอตอการเรียนรู และการทํากิจกรรม เน่ืองจากนักเรียนตองใช

เวลาในการสรางรูปสี่เหลี่ยมโดยใชโปรแกรม Geometer's Sketchpad 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

  1.  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใชโปรแกรมจีโอมิเตอรสเก็ตชแพด ในการเรียนการสอนสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรอ่ืน ๆ ท้ังในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากทําใหการเรียน

การสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิผลดี 

  2.  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชโปรแกรม The Geometer's Sketchpad          

ท่ีสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรดานความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
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ผลการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เร่ือง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร 

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
The Effects of Mathematics Learning for Grade 7 

On Linear Equation with One Variable Problem Solving  
by Using Mathematics Skill Exercises for Problem – Based Learning  
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0บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปท่ี 1 จํานวน 40 คน โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือวิจัย ไดแก แบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตร แผนจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการแกโจทยปญหา สถิติท่ีใชใน          
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบสถิตที 

 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ เทากับ 83.5/82.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว 
 2.  การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.  การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร/ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร/การจัดการเรียนรูโดย       
  ใชปญหาเปนฐาน/แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร 
 
 

Abstract 
 The purposes of this research to develop the mathematic skill exercises on problem of 
linear equation with one variable problem solving for grade 7 at efficiency standard of 80/80, to 
compare mathematical problem solving skills on problem of linear equation with one variable 
problem solving for grade 7 by using mathematics skill exercises the problem – based learning  , to 
compare mathematic achievement on problem of linear equation with one variable problem solving 
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for grade 7 by using mathematics skill exercises the problem – based learning. The samples used the 
research were 40 for grade 7 of Phetchabunwittaya school. They were selected by using the simple 
randomized sampling. The research instruments were problem-based learning plan, mathematics 
skill exercises, achievement test mathematics, problem solving skills test Mathematical. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent t-test.    
 The results found that: 
 1.  The efficiency of the overall mathematics skill exercises on problem of linear equation 
with one variable problem solving for students in grade 7 was 83.5/82.25 

 2.  Learning mathematics on solving the problem of linear equation with one variable 
problem solving using by mathematics skill exercises the problem – Based Learning for students in 
grade 7, have problem solving skills higher than before at significant level .01 

 3.  Learning mathematics on solving the problem of linear equation with one variable 
problem solving using by mathematics skill exercises the problem – Based Learning for students in 
grade 7, have achievement higher than before at significant level .01  
 

The Keywords: Mathematics achievement/Mathematical problem solving skills/Problem-Based    
    Learning /Mathematics skill exercises 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ซึ่งรัฐจะตองจัดใหมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ไทยใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ท้ังน้ีเพ่ือเปนรากฐานท่ีเพียงพอสําหรับ
การใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมท้ังไดพัฒนาหนาท่ีการงานและคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว ในการสรางสรรค
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต (สุคนธ สินธพานนท และคณะ,        
2551: 16) แนวทางการศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งความรูถือวาจําเปนตอการอยูรอดในสังคมศตวรรษท่ี 21 เพราะการศึกษา
เปนหลักสําคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ ดังน้ัน การจัดการศึกษาในปจจุบันจึง เนนใหผูเรียนเปนผูแสดง
บทบาทในการหาความรูสามารถใชความรูมาปรับใชในชีวิตจริง สงผลใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ซึ่งใน
การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราท่ี 6 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาวา ตองเปนไปเพ่ือพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม      
มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และในมาตราท่ี 22 ไดระบุไว
อีกวา ผู เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสําคัญท่ีสุด                  
โดยกระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ แนวทาง
ดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถรวมทํางานกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-2) 
 คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชอบ
ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม และคณิตศาสตร
ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
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ดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และทําใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551 : 1) 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหถึงสภาพปญหาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ทางดาน
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการ
เรียนรูสิ่งตางๆ หรือแกปญหาในสถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในป
การศึกษา 2558 ท่ีผานมาท่ีพบวา ในระดับประเทศนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 9.23 คะแนน  (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555 : 1) 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูท่ีเริ่มตนดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียน
ไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธีการตางๆจากแหลงวิทยาการท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาโดยมี
การศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอน (วัลลี สัตยาศัย, 2547 : 16) และการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใช
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบรบิท (context) ของการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห
และคิดแกปญหา รวมท้ังไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จึงเปนผลมา
จากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัยความเขาใจ และการแกไขปญหาเปนหลัก  (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545 : 12)       
และการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน จึงเปนการจัดสภาพการของการเรยีนการสอนท่ีใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนจัดใหผูเรียนไปเผชิญกับสถานการณปญหาจริง หรือจัดสภาพการณให
ผูเรียนเผชิญปญหาแลว ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหา และแกปญหารวมกันเปนกลุม เปนการเรียนรูท่ีมีความหมาย 
สามารถนําไปใชได จึงเปนสิ่งกระตุนทําใหผูเรียนเกิดการใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหา และ
ยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2556 : 134) 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน และเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ              
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว        
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว        
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน  
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สําหรับ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สําหรับ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1   
 ดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
      ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณติศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

  1.  ประชากรท่ีใชในทดลองในครั้งน้ี  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรยีนเพชรบูรณวิทยา 
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 นักเรียนจํานวน 80 คน จํานวน 2 หองเรียน 

  2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 2  โรงเรียนเพชรบูรณ
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 นักเรียนจํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมอยาง
งาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

 เครื่องมือวิจัย 

  1.  แผนการจัดการเรยีนรู เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 6 แผน มีข้ันตอนดังน้ี     
   ข้ันตอนท่ี 1 ระบุโจทยปญหา 

   ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหปญหา 

   ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาขอมูล 

   ข้ันตอนท่ี 4 สังเคราะหขอมลู 

   ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบความถูกตอง 
   ข้ันตอนท่ี 6 การนําเสนอผลงาน 

  การประเมินโดยผูเช่ียวชาญตรวจสอบ เปนคะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการจดัการเรียนรู มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต 3.71 - 4.05 

  2. แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวมีจํานวน 2 ชุด ท่ีผูวิจัย
จัดทําข้ึน การประเมินโดยผูเช่ียวชาญ  มีความคิดเห็นจากการตรวจสอบแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลีย่
ตั้งแต     3.52 - 3.72 

  3.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว นักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น (KR–20) เทากับ 0.83       
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.43 – 0.57 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.40 – 0.71 

  4. แบบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ คาความเท่ียงตรงโดยการหาคา

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร  
- ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

  
รูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.6 – 1.00 คาความเช่ือมั่น (KR–20) เทากับ 0.87 
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.53–0.76 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.24 – 0.4 
  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

  1.  กอนทําการทดลอง ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา จํานวน 20 ขอ กับกลุมตัวอยาง  
  2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝก
ทักษะคณิตศาสตร จํานวน 2 ชุด  
  3.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา  
  4.  ตรวจใหคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดทักษะการแกโจทยปญหา 
และนําผลคะแนนจากการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดทักษะการแกโจทยปญหา 
และนําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบไปวิเคราะหคาทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล 

  1.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา t – test  
  3.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา t – test  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  การหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว       
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังตารางตอไปน้ี โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังตอไปน้ี 
  ข้ันตอนท่ี 1 ระบุโจทยปญหา 
   1.1  ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน  5  กลุม  จากน้ันใหตัวแทนภายในกลุมออกมาจับฉลาก
ขอความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร จากวงลอสมการท่ีครูไดเตรียมไว โจทยปญหาสถานการณทางคณิตศาสตร มีดังน้ี 

      

    
                       

 
 
 

 

 
 
 

 

 ปจจุบันมีนามีอายเุปนสามเทาของเมษา หาปท่ีผานมามีนาจะมีอายเุปนสี่เทาของเมษา จงหาอายุปจจบัุนของเมษา 
 

 สมหญิงอายมุากกวาสมใจ 20 ป อีก 15 ปขางหนาอายุคนท้ังสองรวมกันได 86 ป จงหาอายุปจจุบันของคนท้ังสอง 
 

 ปจจุบันบิดาอายุ 54 ป เมื่อ 6 ปท่ีแลว บุตรมีอายุเปน  ของอายุบิดา จงหาอายุปจจุบันของบุตร 
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  ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหปญหา 
   1.2  เมื่อนักเรียนแตละกลุมจับฉลากไดโจทยปญหาของกลุมแลว ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหในสิ่งท่ี
โจทยกําหนดและหาวิธีการหาคําตอบลงในแบบฝกทักษะคณิตศาสตร 
  ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาขอมูล 

   1.3  ครูใหนักเรียนศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูล  แลวใหนักเรียนศึกษาในโจทยปญหา การแก
สมการ  ไดแก แบบฝกทักษะคณิตศาสตรและใบความรู เรื่อง โจทยปญหาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
   1.4  ครูใหนักเรียนดําเนินการศึกษาดวยตนเองในเรื่องท่ีตองการเรียนรู จากแหลงขอมูลท่ีเตรียมไว
ใหตามความสนใจของนักเรียน และเขียนสรุปความรูท่ีตนเองศึกษา 

  ข้ันตอนท่ี 4 สังเคราะหขอมูล 

   1.5  หลังจากท่ีนักเรียนแตละคนไดศึกษา เรื่อง โจทยปญหาการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จาก
แหลงเรียนรูแลว  ใหนักเรียนมารวมกลุมและแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีตนเองไดเรียนรูภายในกลุม  เพ่ืออภิปรายและสังเคราะห
ความรูท่ีไดมาวามีความเหมาะสม ถูกตองหรือไม 
  ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบความถูกตอง 
   1.6  ครูตรวจคําตอบประเมินความถูกตอง  และมีการเฉลยรวมกันกับนักเรียน  พรอมท้ังอธิบาย
รายละเอียดของเน้ือหาเพ่ิมเติม เพ่ือใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน 

  ข้ันตอนท่ี 6 การนําเสนอผลงาน 

   1.7  ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานวากลุมของตนเองถูกตองตรงตามท่ีครูผูสอน ไดเฉลย
หรือมีวิธีการหาคําตอบไดตรงกับคําตอบท่ีถูกกําหนด แตวิธีการหาไมตรงกับครูผูสอน 

   1.8  นักเรียนแตละคนนําความรูท่ีไดไปใชในการทําใบงาน เรื่อง  โจทยปญหาการแกสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว  
 
 

ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังภาพตอไปน้ี 

                                       

 ภาพท่ี 1 โจทยวงลอสมการ                                ภาพท่ี 2  วิเคราะหโจทย 
 

เมื่อ 7 ปท่ีแลว พอมีอายุมากกวาลูก 34 ป ปจจุบันพอมีอายุเปน 3 เทาของอายุลูกจงหาปจจุบันพอและลูกมีอายุเทาใด 

วันหน่ึงมานะสังเกตวา ตนไผท่ีเขาปลูกมานานมีอายุเปน 3 เทาของอายุตนไผในสวนของมานีและหกปท่ีแลว ตนไผ
ของมานะมีอายุเปน 4 เทาของตนไผของมานี จงหาวาตนไผของมานีมีอายุก่ีป 
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 ภาพท่ี 3 แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร                     ภาพท่ี 4 ศึกษาขอมูล    
 

                       
         ภาพท่ี 5 ตรวจสอบความถูกตอง           ภาพท่ี 6 นําเสนอผลงาน 
 
ตาราง 1   แสดงผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว    

สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ( 1E : 80 ตัวแรก ) 

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม X  S.D 

ประสิทธิภาพ
ระหวางเรียน 

โจทยปญหา ชุดท่ี 1 40 10 340 8.5 0.98 85 
โจทยปญหา ชุดท่ี 2 40 10 328 8.2 1.04 82 

รวม 40 20 668 8.35 1.01 83.5 

จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ( 1E : 80 ตัวแรก ) รวมทุกชุดมีประสิทธิภาพเทากับ 83.5 และเมื่อพิจารณาเปนรายชุด 

จะมีประสิทธิภาพอยูระหวาง 82 ถึง 85 รวมทุกชุดมีคาเฉลี่ย X เทากับ 8.35 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) 
เทากับ 1.01 

 
ตาราง 2   แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง  โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   

  สําหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ( 2E : 80 ตัวหลัง ) 

รายการ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม X  S.D. รอยละ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนคณติศาสตรหลังเรียน 40 20 658 16.45 1.36 82.25 

จากตาราง 2 พบวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน เรื่อง 
โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ( 2E : 80 ตัวหลัง ) คิดเปนรอยละ 82.25             

มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 16.45 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.36 
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ตาราง 3 แสดงประสิทธิภาพแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ   
 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย 
จากการทําแบบฝกคณิตศาสตรหลังเรียน 

แบบทดสอบวัดของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน 

ชุดท่ี 1 85 
82.25 ชุดท่ี 2 82 

รวมเฉลี่ยรอยละ 83.5 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ 83.5 ประสิทธิภาพของผลลัพธ คือ 82.25 

1 2E / E  = 83.5/82.25 

 จากตาราง 3 พบวา แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 83.5  และมีประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ  82.25 แสดงวา 
แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1                     
มีประสิทธิภาพ 83.5/82.25 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 

 2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว        
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน   
ดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง 4   แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปร   

  เดียวสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดย  
  ใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t p 
กอนเรียน 40 10.73 0.93 

37.97 .000 
หลังเรียน 40 24.50 2.54 
p .01<      

 จากตาราง 4 พบวา ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน กอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 10.73 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.93 และหลังเรียนมี
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 24.50 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.54 แสดงใหเห็นวา หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 น่ันคือ แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1 มีทักษะ
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรท่ีดีข้ึน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 

 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว        
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน    
ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตาราง 5   แสดงการเปรียบเทียบระหวางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัว 

              แปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรู 
              โดยใชปญหาเปนฐาน กอนเรียนและหลังเรียน 
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แบบทดสอบ จํานวนนักเรียน X  S.D. t p 
กอนเรียน 40 10.13 1.28 

21.055 .000 
หลังเรียน 40 16.45 1.36 

      p .01<      

 จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
กอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 10.13 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.28 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย        
( X ) เทากับ 16.45 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.36 แสดงใหเห็นวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 น่ันคือ แบบฝกทักษะคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  แบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1       
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ เทากับ 83.5/82.25 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว 
 2.  การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการแก
โจทยปญหาทางคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.  การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สงผลใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1.  ผลการทดลองใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 83.5/82.25 ซึ่งหมายความวา นักเรียนท้ังหมดไดคะแนนเฉลี่ยจาก    
การทําแบบฝกยอยท่ีอยูในแบบฝกทักษะคณิตศาสตรท้ัง 2 ชุด คิดเปนรอยละ 83.5 และคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบวัดทักษะคณิตศาสตรหลงัเรียน คิดเปนรอยละ 82.25 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอนุรักษ เรงรัด (2557) ไดดําเนินการสรางแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกต1 โดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.37 /82.21 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
80/80 และความสามารถในการแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2.  หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการแกโจทยปญหา
ทางคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน ท่ีระดับนัยสําคัญ .01  จึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ท่ีสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิลากาญจน รุงเรือง (2559) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการแกโจทย
ปญหาประยุกตทางคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยากับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกโจทยปญหาประยุกตทางคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ
แกปญหาของโพลยากับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลัง
เรียนเทากับ 54.38 และ 93.00 ตามลําดับ และสูงกวาคะแนนเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ท่ีระดับ .05 

 3.  หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแบบฝกทักษะทาง
คณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐานโดยใชปญหาเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1      
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวากอนเรียน ท่ีระดับนัยสําคัญ .01 จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ เทพบุตรดี (2550) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ความสามารถในการวิเคราะหและความสามารถในการฟงเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปท่ี 6 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรูแบบปกต ิเรื่อง การบวกลบคูณ
หารทศนิยม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
สูงกวากลุมท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และศศิธร อินตุน (2555) ไดทํา     
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปน
ฐานผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรูโดยใช   
การวิจัยเปนฐาน พบวา คะแนนหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการสรางแบบฝกทักษะ ผูสอนควรกําหนดเน้ือหาสาระ วิเคราะหความสอดคลองมาตรฐานการ
เรียนรู และจดุประสงคการเรียนรูกับความตองการในการสรางแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรแตละเรือ่งเพ่ิมเติม ก็
สามารถพัฒนานวัตกรรมแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรท่ีมีคุณคาสาํหรับการพัฒนาผูเรียนได 
  2.  ในการสรางแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตรไมควรกําหนดเน้ือหาท่ียาวเกินไป เพราะจะทําใหผูเรียน
เบ่ือ ควรแบงบทเรียนออกเปนตอนๆ ใหกระชับกับเวลา และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1.  ควรการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบฝกทักษะทางคณติศาสตร  โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบปญหาเปน
ฐานเพ่ือสงเสริมทักษะการแกโจทยปญหาในเน้ือหาบทอ่ืน และในระดับช้ันอ่ืนอีก 

  2.  ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนรูปแบบอ่ืนรวมกับแบบฝกทักษะทางคณติศาสตร 
เชน การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนรูวิจยัเปนฐาน ฯลฯ 

  3.  ควรทําศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมผีลจากการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร เชน ความคิดสรางสรรค
ทางดานคณิตศาสตร และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง  เน่ืองจากนักเรียนขาดการคิดวิเคราะห                     
และการแกปญหา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบ
ปกต ิ เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 57 
คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 26 คน และกลุมควบคุมจํานวน 31 คน การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมอยางงาย  
เครื่องมืองานวิจัย ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD จํานวน 6 แผน และแผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติจํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรูดวยวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนท่ีไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการเรียนดวยเพลงประกอบ
บทเรียนวิชาคณิตศาสตร  ทําใหขาพเจาสนใจเรียนมากข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
เน้ือหาท่ียาก และกิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  ทักษะการแกโจทยปญหา / เทคนิค STAD / เพลงประกอบบทเรียน   
 
 

Abstract 
 The objective of this research with as follow to do a comparative study of the learning 
outcomes between students with the application of STAD technique together with music lesson and 
students who are conventionally taught in classroom, to a comparative of problem solving ability in 
mathematics on trigonometry by the Student Teams Achievement Divisions cooperative learning 
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technique together with music lesson, and study attitude of student to the application of STAD 
technique together with music lesson on trigonometry. The targeted sample were 57 students in 4th 
- secondary studying in the 2nd semester of 2017. This sample consisted of a tested group of 26 
students and a controlled group of 31 students by applying Cluster Random Sampling method. The 
research instruments include 6 study plans of STAD technique, 6 conventional study plans, a 
number of test paper for learning outcomes, measuring the problem solving ability and attitude in 
Mathematics. The statistic tools used in this research include the average value, data analyzed by 
mean, standard deviation and t-test independent. 
 The results have shown that 
 1.  The learning outcomes of 4th- secondary studying with STAD technique was at a higher 
level than those with conventional learning method with a value of statistical significance of .05 
 2.  The problem solving ability in mathematics on trigonometry with STAD cooperative 
learning technique together with music lesson technique were at higher level than those with 
conventional learning method with a value of statistical significance of .05 
 3. The student with application of STAD technique together with music lesson on 
trigonometry had attitude toward Mathematics in high level. The highest average score on the study 
music lesson mathematics more interested, Mathematics content that hard and activity on 
Mathematics study cause Self-confidence thinking respectively 
  
The Keyword :  problem solving ability in mathematics / the Student Teams Achievement Divisions 

/ music lesson 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยเหตุผล กระบวนการคิดและการแกปญหา ดังน้ันคณิตศาสตร จึงเปนวิชาท่ีชวย
สรางเสริมใหผูเรียนมีเหตุผล มีการคิด อยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ ตลอดจนมีทักษะการแกปญหา ทําใหสามารถ
วิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยาง
เหมาะสมซึ่งเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และยิ่งไปกวาน้ัน คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษา
วิทยา ศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) ใน
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเปนสาระหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งทักษะกระบวนการคณิตศาสตร
ประกอบดวย 5 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 2) ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร 3) ทักษะ
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ 4) ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร และ 5) ทักษะ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน สําหรับในระดับมัธยมศึกษา วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห นําไปใชในการแกปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันและเปน
พ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนๆ รวมท้ังเปนพ้ืนฐานในการเรียนในระดับท่ีสูง อีกท้ังยังเปนวิชาท่ีใชในการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แตจากการรายงานผลการประเมินการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ในเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิใน
เรื่องน้ีคอนขางต่ํา  
 จากการสอบถามผูสอนรายวิชาคณิตศาสตรอยางไมเปนทางการ พบวา สาเหตุท่ีนักเรียนสอบไมคอยผานใน
เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมชนิดตางๆ มีสาเหตุหลายอยาง เชน เน้ือหาเรื่องน้ีเปนนามธรรม  ไมมีสื่อประกอบการ
สอน และเมื่อสอบถามจากนักเรียนท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีอยางไมเปนทางการ ทําใหสามารถวิเคราะหไดวา ผูสอนไมไดนํา
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เทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายมาใชประกอบการสอน ทําใหนักเรียนรูสึกไมชอบ ไมสนใจ และเบ่ือหนายในวิชา
คณิตศาสตร ไมอยากเรียน และสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนตน 
 จากสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะหานวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรตามเปาหมายท่ีกําหนด พบวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สามารถพัฒนา
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงข้ึนได เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนกิจกรรมท่ี
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดสรางองคความรูดวยตนเอง และรวมกันทํากิจกรรมกับเพ่ือน  นอกจากน้ีผูวิจัยไดนําเพลงมา
ใชในการประกอบกิจกรรมการเรียนรูอีกดวย ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ เปนสื่อในการเรียนรูของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือสงเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรใหสูงข้ึน ตามเปาหมายท่ีทางโรงเรยีนไดกําหนดไว
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ 
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวม
กับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
ปการศึกษา 2560 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ เพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบปกต ิ
 2.  ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ เพลงประกอบบทเรียน เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน  ไดแก วิธีการจัดการเรียนรู 
      1. แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ เพลงประกอบบทเรียน 
      2. แบบปกติ 
  ตัวแปรตาม  ไดแก 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      2.  ทักษะการแกโจทยปญหา 
      3.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 

               

 

 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 2 หอง มีนักเรียนจํานวน 57 คน 
  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ ผูวิจัยไดใชหลักการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  โดยการพิจารณาจากผลการเรียนรูรายวิชา
คณิตศาสตรในภาคการศึกษาท่ีผานมา พบวา ระดับผลการเรียนของนักเรียนท้ัง 2 หองมีคาใกลเคียงกัน จึงเลือกจับ
สลากเพ่ือเลือกเปนกลุมทดลอง 1 หอง และหองควบคุม 1 หอง  โดยหองทดลองมีจํานวนนักเรียน 26 คน และ
หองควบคุมมีจํานวนนักเรียน 31 หอง 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จํานวน 6 แผน รวม 6 ช่ัวโมง  
  ผลการประเมินขอคําถามจากผูเช่ียวชาญในการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่ง
แบบประเมินเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดไว 5 ระดับ (บุญช่ืน ศรีสะอาด, 
2545) พบวา คะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบ
บทเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.00 - 4.60 
  2.  แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 6 แผน รวม 6 ช่ัวโมง 
  ผลการประเมินขอคําถามจากผูเช่ียวชาญในการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่ง
แบบประเมินเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดไว 5 ระดับ  ( บุญ ช่ืน  ศ รี ส ะอ าด , 
2545) พบวา คะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.00 – 5.00 
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จํานวน 20 ขอ 
  ผลการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ตรวจ
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเน้ือหาตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษาและขอคําถาม 
ไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 - 1.00  
  เมื่อนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try Out) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ท่ีเคยเรียนเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติแลว จํานวน 56 คน  เพ่ือนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ ดังน้ี (อนุวัติ คูณแกว, 2559)   
  3.1  หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย เพ่ือคัดเลือกขอสอบ
จํานวน 20 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยากงายตามเกณฑ คืออยูระหวาง 0.20 – 0.80 และครอบคลุมเน้ือหา ไดคา
ความยากงายรายขออยูระหวาง 0.53 – 0.67 
  3.2  หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย เพ่ือคัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ โดยพิจารณา
จากเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.45 – 0.7 
  3.3  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังฉบับ นําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะห

หาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR – 20  ไดเทากับ 0.76 

วิธีการจัดการเรียนรู 
1. แบบรวมมือเทคนิค STAD รวม
กับ เพลงประกอบบทเรียน    
2. แบบปกติ 

 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.  ทักษะการแกโจทยปญหา 
3.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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  4.  แบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ จํานวน 20 ขอ 
  ผลการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 3 คน ตรวจ
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเน้ือหาตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษาและขอคําถาม 
ไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 - 1.00  
  เมื่อนําแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรท่ีปรับปรุงแลว ไปทดลองใช (Try Out) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ท่ีเคยเรียนเรื่องอัตราสวน
ตรีโกณมิติแลว จํานวน 56 คน  เพ่ือนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ ดังน้ี (อนุวัติ คูณแกว, 2559)   
  4.1  หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย เพ่ือคัดเลือกขอสอบ
จํานวน 20 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยากงายตามเกณฑ คืออยูระหวาง 0.20 – 0.80 และครอบคลุมเน้ือหา ไดคา
ความยากงายรายขออยูระหวาง 0.5 – 0.63 
  4.2  หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย เพ่ือคัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ โดยพิจารณา
จากเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.4 – 0.71 
  4.3  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังฉบับ นําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะห

หาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR – 20 ไดเทากับ 0.71  
  5.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert 
scale) โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 - 1.00 และคาความ
เช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) เทากับ 0.74 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2560 โดยแบงการทดลองเปน 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู คือการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามแผนการวิจัยแบบสองกลุม มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังน้ี 
  1.  ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบทบาทของ
นักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมนิผลการเรียนรู ใชเวลาในการทดลอง 6 ช่ัวโมง โดยเรียนตามปกติตาม
ตารางสอน วันละ 1 ช่ัวโมง 
  2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซึ่งมีการดําเนินการในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ดังน้ี 
   2.1  การดําเนินการในกลุมทดลอง 
    2.1.1  ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยจัดวิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลง
ประกอบบทเรียน ตามข้ันตอนดําเนินกิจกรรม 
    2.1.2  แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมยอย แบบคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ใน
อัตราสวน 1 : 2 : 1 เพ่ือใหเกิดความสมดุล เลือกหัวหนากลุม และเลขานุการของกลุม 
    2.1.3  ครูนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนท้ังหอง เปนลําดับข้ันตอน โดยการรวมกันกําหนด
เปาหมายของการทํางาน 
    2.1.4  เลขานุการกลุมมารับปญหา หนังสือ เอกสาร ใบงาน ท่ีจะตองคนควาภายในกลุม ในแต
ละกลุมวางแผน ประชุมแบงหนาท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติงานตามครูท่ีครูมอบหมายมาพรอมกับการดําเนินการศึกษา
การศึกษาคนควาศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ประชุมหารือ และอภิปรายในกลุมของตนเอง วางแผนแกโจทยปญหา 
ประเมินการแกโจทยปญหาเพ่ือพิจารณาในแตละข้ันตอนวามีความถูกตองสมบูรณเพียงใด และพิจารณาความสําเร็จของ
การเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 
    2.1.5  สมาชิกแตละกลุมรวบรวมขอมูล และเขียนรายงานกลุม ตัวแทนกลุมออกมารายงาน
หนาช้ัน เพ่ือใหกลุมอ่ืนๆ ซักถาม 
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    2.1.6  ครูอธิบายเพ่ิมเติมในกรณีประเด็นสําคัญ แลวรวมกันสรุปผล นักเรียนบันทึกความรู
เพ่ิมเติมลงในสมุดจดบันทึก 
    2.1.7  สมาชิกทุกคนทําการทดสอบยอยโดยไมมีการชวยเหลือกัน แลวตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีกําหนด จดบันทึกคะแนนแตละกลุมในแบบบันทึกคะแนนของทีม โดยจัดเปนตาราง แลวนําคะแนนพัฒนาของ
แตละคนมาเฉลี่ยเพ่ือมอบใบประกาศ โดยถาทําคะแนนไดมากกวาคะแนนฐาน 2 คะแนนข้ึนไป นักเรียนจะมีคะแนน
พัฒนาการ 3 คะแนน  ทําคะแนนไดมากกวาคะแนนฐาน 1 คะแนน นักเรียนจะมีคะแนนพัฒนาการ 2 คะแนน ทํา
คะแนนไดนอยกวาฐาน 2 คะแนนข้ึนไป นักเรียนจะมีคะแนนพัฒนาการเปน 0 คะแนน 
    2.1.8  ดําเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลง
ประกอบบทเรียน โดยใชเวลา 4 ช่ัวโมง 
   2.2  การดําเนินการทดลองในกลุมควบคุม 
    2.2.1  ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
    2.2.2  ครูทบทวนความรูเดิมใหกับนักเรียน 
   2.3  ครูนําเสนอความรูใหม เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ 
   2.4  ครูและนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะหหาขอสรุปวิธีแกปญหาท่ีถูกตอง 
   2.5  นักเรียนทําแบบฝกทักษะอัตราสวนตรีโกณมิติ จากหนังสือเรียน 
   2.6  ครูประเมินผลการทําแบบฝกทักษะการหาคําตอบเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ถาผานจะสอน
เน้ือหาใหม แตถาไมผานทําการสอนซอมเสริม และประเมินผลจนกวาจะผานแลวจึงดําเนินการสอนเน้ือหาใหมตอไป 
  3.  ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูท้ังสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะการแกโจทยปญหา 20 ขอ แลวนําไปวิเคราะห  
  4.  หลังจากดําเนินการสอบหลังเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําแบบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรให
นักเรียนเฉพาะกลุมทดลองทําแบบเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับ
เพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ จํานวน 10 ขอ แลวนําไปวิเคราะหผล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาคาที (t – test independent) 
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนกับการจัดการเรียนรูปแบบปกติ วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉลี่ย, คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาคาที (t – test independent) 
 3.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวม
กับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพ่ือแปลความหมาย 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรูดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
ตาราง 1   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรูดวย

วิธีการ  จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

กลุมตัวอยาง n คะแนนเต็ม x  S.D. t sig 
กลุมทดลอง (STAD) 26 20 15.04 1.148 

8.583 .00 
กลุมควบคุม (ปกติ) 31 20 12.45 1.121 
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 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรูดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวา วิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยมีคา t เทากับ 8.583 และ sig ท่ี .00  
 
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
ตาราง 2   แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ 
              เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

กลุมตัวอยาง n คะแนนเต็ม x  S.D. t sig 
กลุมทดลอง (STAD) 26 20 14.73 1.251 

6.964 .00 
กลุมควบคุม (ปกติ) 31 20 12.29 1.371 

 จากตาราง 2 พบวา ทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการ
เรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมคีา t เทากับ 6.964 และ sig ท่ี .00 
 
 3.  การศึกษาเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ ดังตารางท่ี  3 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตร หลังจากสอนการจัดการ 
   เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน 

เจตคติตอการจัดการเรียนรู x  S.D. แปล 

1. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเน้ือหาท่ียาก 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
2. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนาเรียนเชนเดียวกับวิชาอ่ืน 4.26 0.60 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.34 0.56 มาก 
4. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมใหใชความสามารถไดอยางเต็มท่ี 4.19 0.56 มาก 
5. กิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 4.38 0.63 มาก 
6. ขาพเจาเห็นวาควรจะเพ่ิมเวลาเรียนในวิชาคณิตศาสตรใหมากข้ึน 3.96 0.87 มาก 
7. ขาพเจามีความเพลิดเพลินขณะทํากิจกรรมเพลงประกอบบทเรียน 4.34 0.62 มาก 
8. เมื่อแบบฝกหัดหรือขอสอบวิชาคณิตศาสตรท่ียาก จะพยายามทําตอไป 3.53 0.98 มาก 
9. ขาพเจามีความกระตือรือรน อยากใหคาบเรียนวิชาคณิตศาสตรอีก 3.96 0.87 มาก 
10. การเรียนดวยเพลงประกอบบทเรียนทําใหขาพเจาสนใจเรียนยิ่งข้ึน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.64 มาก 

 จากตาราง 3 พบวานักเรียนท่ีไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน  
เรื่อง อัตราสวนตรโีกณมิต ิมเีจตคติตอคณติศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.21, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา การเรยีนดวยเพลงประกอบบทเรียนวิชาคณติศาสตร ทําใหขาพเจาสนใจเรียนยังข้ึน มีคาเฉลีย่สูงสดุ  

( x = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเน้ือหาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.53,  

S.D. = 0.50) และกิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  ( x = 4.53, S.D. = 0.50) 

ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรูดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ สรุปไดวาหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยการ
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จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง
กวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ สรุปไดวาหลังจาก
ไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับบทเพลงประกอบบทเรียน คาเฉลี่ย
ทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนสูงกวาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 3.  นักเรียนท่ีไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการเรียนดวยเพลงประกอบ
บทเรียนวิชาคณิตศาสตร  ทําใหขาพเจาสนใจเรียนยังข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
เน้ือหาท่ียาก และกิจกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง  ตามลําดับ 
 
อธิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน และวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบในการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนและการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวานักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรยีนท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูแบบปกตอิยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 เปนไปตามท่ีไดตั้งสมมตุิฐานไว ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับ
เพลงประกอบบทเรียน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดทํางานกันเปนกลุม โดยทุกคนจะตองพัฒนา
ความรูของตนเองตามการชวยเหลือแนะนําความรูซึ่งกันและกัน แลวไดมีเพลงประกอบบทเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามารถ
นําไปใชประกอบกับการเรียนได จึงทําใหนําไปสูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ผลดังกลาวสอดคลองกับ วัลยา บุญ
อากาศ (2556) ไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และทักษะการวิเคราะหวิชาคณิตศาสตร ตําบลหนองตา
คง อําเภอโปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 จํานวน 43 คน 
ผลงานวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวา
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทักษะการวิเคราะหของนักเรียน
หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัย สุมาลี แซเงา (2552) ไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนชันประถมศึกษาป 4 โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  โรงเรียนบานลํามะ-โกรก 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
หลังเรียนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ เทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียนและการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวานักเรียนไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีคาคะแนนเฉลี่ยของทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนสูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเปนไปตามสมมุติฐานท่ีไดตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจาก
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดชวยกันคิดแกโจทย
ปญหา โดยนักเรียนไดชวยเหลือกันและกันในกลุม ทําใหผูเรียนไดมีความคิดในการแกโจทยปญหาตางๆ ซึ่งสงผลให
ผูเรียนสามารถแกปญหาหรือคนหาคําตอบไดเร็ว ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสอดคลองกับ ชัยยุทธ ธนทรัพยวีรชา (2554) ได
พัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
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รวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนท่ีไดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับเพลงประกอบบทเรียน เรื่อง อัตราสวน
ตรีโกณมิติ มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงวา นักเรียนรูสึกดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
อัตราสวนตรีโกณมิติ และเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญกับชีวิตประจําวัน บรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว ในเรื่อง
การแกปญหานักเรียน ใหเกิดความรับผิดชอบความตั้งใจเรียน ความสนใจเรียน ไมเบ่ือหนาย กระตือรือรนอีกท้ังเกิด
คุณธรรมประจําตัว เชน ความซื่อสัตย ความสามัคคีสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยนักเรียนจะเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ประการ คือ เปนคนดี เปนคนเกงและมี
ความสุขสอดคลองกับงานวิจัย ของ ณัฏฐชญา อินพูลวงษ (2559) พบวา เจตคติตอคณิตศาสตร ท่ีเรียนโดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยรวมอยูในระดับดี 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ผูสอนควรใหความรู แนะนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ
แนวคิดและข้ันตอนการเรียนรู 
  2.  เน้ือหาท่ีใชในการเรียน ควรเปนเน้ือหาท่ีเปนความรู ท่ีสามารถสรางความสนใจของนักเรียนไมยาว
เกินไป 
  3.  ผูสอนควรเปดกวางสําหรับวิธีนําเสนอแผนผังความคิดของนักเรียน เพราะนักเรียนแตละคนมีวิธีการ
นําเสนอแผนผังความคิดที#แตกตางกน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค4. ควรมีการอบรมครูผูสอนใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือเปนการขยายวิธีจัดการเรียนรูแบบน้ีใหแก
ครูผูสอนท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียนรู 
  4.  ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูอ่ืนใหกับผูเรียน เชน จากอินเตอรเน็ต หองสมุด เปนตน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาตอไป 
  2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการแกโจทยปญหาของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะการแกโจทยปญหาในระดับสูงข้ึน 
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โดยใชกิจกรรมการต้ังปญหาทางคณิตศาสตร 

Developing Mathematical Problem Solving Ability of Grade 3 Students 

using Mathematical Problem Solving Activities. 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3/2 โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และ โจทย

ปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 40 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการตั้งปญหา แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบฝก

ทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งมีคาความยากอยู

ระหวาง 0.61 – 0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.41 และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.80 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยูใน

ระดับดี และเมื่อพิจารณาความสามารถในแตละดาน สรุปผลไดวา ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา 

(คาเฉลี่ย = 0.98) ดานความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา (คาเฉลี่ย = 1.94) และดาน

ความสามารถในดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง (คาเฉลี่ย = 0.94) มีคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 ดานอยูในระดับดี 

 

คําสําคัญ :  การตั้งปญหา/ การแกปญหา/ ความสามารถการแกปญหา 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study mathematical problem-solving ability of 40 

students ingrade 3 who were taught by problem posing method of addition, subtraction, 

multiplication, division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing in 

Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School in 2nd semester, academic year 2017. 

 The research instruments were problem posing lesson plans which composed of problem-

solving ability tests and skill training tests on problem posing method of addition, subtraction, 

multiplication, division, and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing. The 

mathematics problem solving ability test with the difficulty (p) values from 0.61 to 0.77, 

discrimination (r) from 0.20 to 0.41 and the reliability of entire (α ) was at 0.80 
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The results of research showed that grade 3 students have an average score on math 

problem solving ability of problem posing method of addition, subtraction, multiplication, division, 

and problem of adding, subtracting, multiplying, and dividing at good level. Considering the ability in 

each aspect, the ability to understand the problem was at the average X =0.98, the ability to show 

how to do the solution was at the average X =1.94 and the ability to find the correct answer was at 

the average X =0.94.  The mean score was 3 at good level. 

 

The Keywords:  Problem posing/ Problem-solving/ Problem-solving Ability 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการชวยผลักดันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเจริญ 

กาวหนา เพราะวิชาคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานความรูในการพัฒนาความกาวหนาทางดานวิทยาการสาขาตางๆ ในทุกๆ 

ดานท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังคํากลาวของ สิริพร ทิพยคง (2545: 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของวิชา

คณิตศาสตร สรุปไดวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีใชกอใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

การคิดคนทางวิทยาศาสตรจะชวยใหโลกเจริญกาวหนาและพัฒนาข้ึน ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของ ยุพิน พิพิธกุล (2546: 1) สรุปไดวา คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการดําเนิน

ชีวิต เพราะคณิตศาสตรจะทําใหบุคคลรูจักคิดและการใชเหตุผลในการแกปญหาอยางเปนระบบ เราใชคณิตศาสตรใน

การพิสูจนอยางมีเหตุผลในปญหาตางๆ  

ปจจุบันพบวานักเรียนสวนใหญไมประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรเทาท่ีควรซึ่งอาจเน่ืองมาจากปจจัย

แวดลอมตางๆ เชน ลักษณะของวิชาซึ่งคอนขางเปนนามธรรม ซึ่งประกอบดวยสัญลักษณ อาศัยการคิดท่ีเปนแบบแผนมี

ข้ันตอนและมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สิริพร ทิพยคง (2544: 1) และแมวานักเรียนมีความรูความเขาใจใน

เน้ือหาคณิตศาสตรเปนอยางดี แตยังมีนักเรียนจํานวนไมนอยท่ีดอยความสามารถในการแกปญหา การใหเหตุผล การ

สื่อสารเสนอความคิดทางคณิตศาสตร การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับสถานการณตางๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่ง

สงผลใหนักเรียนไมสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของ สถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550: 1) ในชีวิตประจําวันสิ่งท่ีทุกคนตองเผชิญ

คือปญหา ซึ่งปญหามีตั้งแตท่ีงายตอการแกจนกระท่ังถึงปญหาท่ีซับซอน ตองอาศัยความคิดรวบยอด ความรู 

ประสบการณในการแกปญหา และเทคนิควิธีการหลายอยางเพ่ือใหแกปญหาไดดีและมีประสิทธิภาพ การท่ีนักเรียนจะ

แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน การเรียนคณิตศาสตรมีสวนชวยใหนักเรียนแกปญหาไดดี ท้ังน้ี

เน่ืองจากการแกปญหาเปนหัวใจ จิตวิญญาณและสิ่งท่ีจําเปนในวิชาคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ 

Contreras (2005: 115) 

นอกจากน้ียังพบขอมูลจากหลาย ๆ หนวยงานมีปญหามากใน เรื่องการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

นักเรียนบกพรองในการอานและทําความเขาใจโจทยปญหา ไมสามารถแปลความหมายของโจทย ระบุสิ่งท่ีโจทยตองการ

ทราบไมได บอกสิ่งท่ีโจทยกําหนดไมถูกตอง ขาดความเขาใจในกระบวนการหรือวิธีการแกโจทยปญหา ซึ่งสอดคลองกับ

คํากลาวของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555: 177) และการติดตามผลการประเมินการสอน

ของครูของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555: 129) ท่ีพบวาวิธีการจัดกิจกรรมของครูสวนใหญ

ไมใหโอกาสนักเรียนในการเรียนรูดวยตนเองโดยการฝกคิดวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการแกปญหา ดังน้ันใน
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การจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจึงควรจะจัดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการใหนักเรียนไดฝกคิด 

ฝกปฏิบัติและใหเหตุผลในการทํากิจกรรมดวย 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนน้ันมีเปาหมายท่ีสําคัญอยู 2 ประการ คือใหนักเรียน

รูจักวิธีการคิดและมีทักษะในการแกปญหาเก่ียวกับคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันได เครื่องมือหรือวิธีการท่ีจะเสริมสราง

ใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายท้ังสองประการน้ันคือการฝกใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหาในช้ันเรียน ซึ่ง

จะเปนรากฐานท่ีสําคัญ หรืออาจกลาวไดวาจุดมุงหมายสูงสุดของการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนก็คือ เพ่ือให

นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหา ซึ่งประสบการณจากการฝกทักษะในการแกปญหาในช้ันเรียนน้ีจะเปน

รากฐานสําคัญนําไปสูการพัฒนาวิธีการคิดและเสริมสรางทักษะการแกปญหาตางๆ ตอไป การฝกแกปญหาจะชวยให

นักเรียนรูจักคิดมีระเบียบข้ันตอนในการคิด รูจักคิดอยางมีเหตุผล และรูจักตัดสินใจอยางฉลาด ดังน้ันครูควรจัด

ประสบการณในการแกปญหาใหกับนักเรียนเพ่ือท่ีนักเรียนจะไดมีความสามารถและความมั่นใจในการแกปญหา ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของ จุมพต ขําวีระ (2538: 2-3) การเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาทักษะโดยปราศจากการประยุกตใช 

และจดจํากฎเกณฑตางๆ โดยปราศจากความเขาใจไมเพียงพอท่ีจะนําความรูไปใชในการแกปญหาได ดังน้ัน จุดเนนของ

การเรียนการสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนจากท่ีเนนการจดจําขอมูล ทักษะพ้ืนฐาน ไปเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความ

เขาใจในหลักการทางคณิตศาสตร มีทักษะพ้ืนฐานท่ีเพียงพอในการนําความรูไปใชแกปญหาในสถานการณใหมๆ ท่ีตอง

เผชิญ ผูเรียนจะตองไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย ท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตัว

นักเรียนเอง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สมเดช บุญประจักษ (2544: 35) ดังน้ันการแกปญหาจึงเปนหัวใจของ

คณิตศาสตร นักเรียนตองอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคํานวณ หลักการ กฎและสูตรตางๆ นําไปใชในการ

แกปญหา โดยเฉพาะทักษะในการแกปญหามีความสําคัญตอชีวิต และสามารถสรางใหเกิดข้ึนได ซึ่งสอดคลองกับคํา

กลาวของ กรมวิชาการ (2544: 4) และสอดคลองกับท่ี ฉวีวรรณ เศวตมาลย (2544: 8-9) ไดกลาววา เปาหมายเบ้ืองตน

ของการเรียนการสอนคณิตศาสตรก็คือ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรท่ีซับซอนอยางหลากหลาย

ในวงกวาง สิ่งท่ีเปนปญหาของคนหน่ึงอาจไมเปนปญหาสําหรับอีกคนหน่ึง แตขอใหปญหาน้ันทาทายความอยากรูอยาก

เห็น และนําไปสูการคิดคน ซึ่งแตละคนอาจมีวิธีการแกปญหาตางๆ กัน และทายท่ีสุดจะไดรับประสบการณและความพึง 

พอใจในการแกปญหา  

 การสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหา เปนเทคนิคการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีครูผูสอนนําเสนอสถานการณปญหาท่ี

เก่ียวของกับโลกของความเปนจริง โดยผูสอนจะใชวิธีการตั้งปญหาหรือเสนอปญหาท่ีทาทายหรือซับซอน เพ่ือยั่วยุให

นักเรียนสนใจกระหายท่ีจะใชศักยภาพตนเองท่ีมีอยูในการแกปญหา เกิดความสนใจและเกิดความทาทายท่ีจะแกปญหา

น้ันๆ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สุริเยส สุขแสวง (2548: 4) และสอดคลองกับคํากลาวของ Duncker (1945: 5) ซึ่ง

กลาววา การสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาเปนการนําเสนอปญหาท่ีทาทายและครผููสอนหรือนักเรียนในหองเรียนเสนอ

ปญหาเพ่ือกระตุนใหผูเรียนหรือเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนมีความตองการท่ีจะแกปญหา และคิดหาคนทางท่ีจะแกปญหาน้ันๆ 

Gonzales (1998: 448-453) ไดใหแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิคการตั้งปญหาวา เริ่มตนดวยการท่ี

ผูสอนกลาวถึงสาระการเรียนรูท่ีจะเรียนและความสําคัญของสาระท่ีจะเรียนดังกลาว หลังจากน้ันผูสอนหนําเสนอปญหา

หรือสถานการณปญหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะเรียนและมอบหมายงานจากปญหาหรือสถานการณปญหาดังกลาวให

นักเรียนทําเพ่ือเรียนรูมโนทัศนหรือวิธีการแกปญหา จากน้ันใหนักเรียนคนหาสถานการณทางคณิตศาสตรและสรางเปน

โจทยปญหาทางคณิตศาสตรข้ึนมาและนําเสนอ โจทยปญหาดังกลาวกับเพ่ือนในช้ันเรียนเพ่ือชวยกันหาวิธีการแกปญหา

ของปญหาดังกลาวน้ัน Brown and Walter (1993: 1012) ไดกลาวถึงประโยชนของการสอนโดยใชเทคนิคการตั้ง

ปญหาสรุปไดวา การสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาชวยสงเสริมใหผูเรียนมีจิตใจเปนนักผจญภัย กลาเสี่ยง เน่ืองจาก

ผูเรียนมีความรูสึกเปนอิสระในการคิดและการตอบคําถาม และท้ังผูเรียนยังรูสึกเปนอิสระจากคําตอบของคนอ่ืนดวย 
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เปนการชวยพัฒนาความรูสึกของผูเรียนและตอบสนองตอปญหาไดเปนอยางดี อีกท้ังการสอนโดยใชเทคนิคการตั้งปญหา

ยังชวยพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนดวย 

 จากความสําคัญของการตั้งปญหาดังกลาว จะเห็นวาการตั้งปญหาเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนมีอิสระในการ

คิดและหาคําตอบ สรางความตื่นเตนและกอใหเกิดแรงกระตุนใหนักเรียนพยายามใชศักยภาพของตนเองเพ่ือชวยในการ

หาคําตอบอีกท้ังการตั้งปญหาจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแกปญหามากข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึง

สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 โดยใชกิจกรรม

การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

การต้ังปญหา หมายถึง กระบวนการในการสรางปญหาทางคณิตศาสตรโดยการสรางโจทยปญหาจาก

สถานการณท่ีกําหนดให 

การแกปญหา หมายถึง กระบวนการในการประยุกตความรูทางคณิตศาสตร ข้ันตอน กระบวน การแกปญหา 

และประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการหาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร หมายถึง การนําความรูและประสบการณทางคณิตศาสตรมา

ใชในการแกปญหาของนักเรียน โดยตรวจสอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตาม

เกณฑท่ีกําหนดท้ัง 3 ดาน ดังน้ี ดานความเขาใจปญหา ดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา และดานความ

ถูกตองของคําตอบ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมเปาหมาย  

  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 40 คน 

เครื่องมือวิจัย 

  1.  แผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณติศาสตร จํานวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 

ดังน้ีโจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ 

คูณ หารระคน ซึ่งเปนการ บวก ลบ คูณ หาร จํานวนนับสองจํานวนท่ีไมเกินหน่ึงแสน  

  2.  แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการ

หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ท้ังหมดจํานวน 5 ชุด 

  3.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทย

ปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวน 10 ขอ 

การสรางเครื่องมือวิจัย 
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  ผูวิจัยสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ 

โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 

5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง หลังจากสรางแผนการจัดการเรียนรูเสร็จ ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ี

ปรึกษาตรวจ และนํามาแกไข จากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย โดยผูวิจัย

ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวเตรียมนําไปใชในการสอนนักเรียน

กลุมเปาหมายตอไป 

  ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทย

ปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และทําการ

วิเคราะหหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู เพ่ือนํามากําหนดแบบฝกทักษะใหครบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคการ

เรียนรูของแตละคาบ จากน้ันดําเนินการสรางแบบฝกทักษะ โดยใหนักเรียนสรางโจทยปญหาจากภาพ จํานวน 1 ขอ 

และจากประโยคสัญลักษณ จํานวน 1 ขอ ท้ังหมด 5 ชุด คือ แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก แบบฝกทักษะ 

เรื่อง โจทยปญหาการลบ แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการคูณ แบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาหาร และแบบฝก

ทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว นําเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือ

ขอคําแนะนํา แกไขสวนท่ียังบกพรอง นํามาปรับปรุง จากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของ

เครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวง

ระหวาง 0.67 – 1.00 

  ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก 

โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยคนควา

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และทําการวิเคราะหหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู เพ่ือนํามากําหนด

แบบทดสอบใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู จากน้ันดําเนินการสรางแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบแบบ

อัตนัย เมื่อสรางแบบทดสอบเสร็จแลว นําเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือขอคําแนะนํา แกไขสวนท่ียังบกพรอง นํามา

ปรับปรุง จากน้ันนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ซึ่งแบบทดสอบมีคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางแบบวัดกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) อยูในชวงระหวาง 0.67 – 1.00จากน้ันนําแบบทดสอบ

ดังกลาวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/1 ท่ีไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 40 คน จากน้ันทําการคัดเลือก 

แบบทดสอบท่ีใชไดจํานวนอยางละ 10 ขอ ซึ่งมีคาความยากอยูระหวาง 0.61 – 0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 

– 0.41 และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.80 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1.  ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 5 แผน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแตละแผนครูจะ

กําหนดปญหามาใหนักเรียน แลวใหนักเรียนคิดหาวิธีการแกปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดให  

          2.  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะ เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการ

คูณ โจทยปญหาการหาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร 

          3.  หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยดําเนินการวัดความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
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แกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการบวก โจทยปญหาการลบ โจทยปญหาการคูณ โจทยปญหาการหาร และ

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3/2 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยแบงการวิเคราะหเปน 3 ดาน ไดแก ดานความเขาใจปญหา ดาน

การแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา และดานความถูกตองของคําตอบ นําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบมา

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร

อยูในระดับใด แลวแปลผลตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยพิจารณาจากการทํา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 โจทยปญหาการบวก หลังจากท่ีครูไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตรแลว 

นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ท้ัง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจ

ปญหา นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดใหได ดังรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ดานความสามารถใน

ดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถแสดงวิธีทําโจทยปญหาท่ีครูกําหนดใหได และดาน

ความสามารถในดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบได ดังรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 

 
“สุดาซื้อกลองราคา 2,500 บาท ซื้อตุกตาอีก 99 บาท สุดาตองจายเงินก่ีบาท” 

รูปท่ี 1 แสดงการสรางโจทยปญหาการบวกจากภาพ 

 
“แมซื้อคอมพิวเตอรราคา 11,990 บาท ซื้อลําโพง 2,970 บาท แมจายเงินท้ังหมดก่ีบาท” 

รูปท่ี 2 แสดงการสรางโจทยปญหาการบวกจากประโยคการบวก 

    
     รูปท่ี 3 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปท่ี 1       รูปท่ี 4 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรปูท่ี 2    

 

 โจทยปญหาการลบ ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา นักเรียนสามารถ
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สรางโจทยปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 ดานความสามารถในดานการ

แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง และดานความสามารถใน

ดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 7 และรูปท่ี 8 

 

 
“นาฬิกา 3,550 บาท กระเปาราคา 2,190 บาท นาฬิการาคามากกวากระเปาก่ีบาท” 

รูปท่ี 5 แสดงการสรางโจทยปญหาการลบจากภาพ 

 
“ตูราคา 3,490 บาท แบรนดสก็อตราคา 399 บาท ตูมีราคามากกวาแบรนดสก็อตก่ีบาท” 

รูปท่ี 6 แสดงการสรางโจทยปญหาการลบจากประโยคการลบ 

   
   รูปท่ี 7 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปท่ี 5      รูปท่ี 8 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปท่ี 6     

โจทยปญหาการคูณ ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา นักเรียนสามารถ

สรางโจทยปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 9 และรูปท่ี 10 ดานความสามารถในดานการ

แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง และดานความสามารถใน

ดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 11 และรูปท่ี 12 

 
“พอซื้อดอกไม 5 ชอ ชอละ 590 บาท พอตองจายเงินท้ังหมดก่ีบาท” 

รูปท่ี 9 แสดงการสรางโจทยปญหาการคูณจากภาพ 
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“พอคามีขาวสาร 52 กระสอบ หนักกระสอบละ 15 กิโลกรมั รวมขาวสารหนักท้ังหมดก่ีกระสอบ” 

รูปท่ี 10 แสดงการสรางโจทยปญหาการคณูจากประโยคการคณู 

   
       รูปท่ี 11 แสดงการแกปญหาและหาคาํตอบจากรูปท่ี 9    รูปท่ี 12 แสดงการแกปญหาและหาคาํตอบจากรูปท่ี 10     

โจทยปญหาการหาร ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา นักเรียนสามารถ

สรางโจทยปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 13 และรูปท่ี 14 ดานความสามารถในดานการ

แสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง และดานความสามารถใน

ดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 15 และรูปท่ี 16 

 
“แมมีขวดนํ้า 150 ขวด จัดใสกลอง กลองละ 5 ขวด จะจัดไดก่ีกลอง” 

รูปท่ี 13 แสดงการสรางโจทยปญหาการหารจากภาพ 

 
“มีลูกเสือและเนตรนารีรวมกัน 432 คน ครูจัดหมู หมลูะ 9 คน จะจัดไดก่ีหมู” 

รูปท่ี 14 แสดงการสรางโจทยปญหาการหารจากประโยคการหาร 

   
   รูปท่ี 15 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปท่ี 13    รูปท่ี 16 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปท่ี 14         
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โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน ครูใชกิจรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน โดยพิจารณา 3 ดาน คือ ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจ

ปญหา นักเรียนสามารถสรางโจทยปญหาจากสถานการณท่ีครูกําหนดใหไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 17 และรูปท่ี 18 ดาน

ความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา นักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

และดานความสามารถในดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง นักเรียนสามารถคิด คํานวณหาคําตอบไดอยางถูกตอง ดังรูปท่ี 19 

และรูปท่ี 20 

 
“พ่ีมีเงิน 10,000 บาท ซื้อหนังสือ 5 เลม ราคาเลมละ 100 บาท พ่ีเหลือเงินก่ีบาท” 

รูปท่ี 17 แสดงการสรางโจทยปญหาการหารจากภาพ 

      
“คาเฟขายกาแฟ 439 แกว ลูกคามาซื้อ 104 คน วันตอมามีคนมาซือ้อีก 59 คน คาเฟเหลือกาแฟก่ีแกว” 

รูปท่ี 18 แสดงการสรางโจทยปญหาการหารจากประโยคการหาร  

      
รูปท่ี 19 แสดงการแกปญหาและหาคําตอบจากรูปท่ี 17          รูปท่ี 20 แสดงการแกปญหาและหาคาํตอบจากรูปท่ี 18         

 

ตารางแสดงคะแนนแบบฝกทักษะ 
 

เร่ือง 

ดานความเขาใจปญหา 
ดานการแสดงวิธีทําในการ

ดําเนินการแกปญหา 

ดานความถูกตองของ

คําตอบ 

คา 

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

คา 

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

คา 

เฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

โจทยปญหาการบวก 0.98 0.16 ดี 1.95 0.32 ดี 0.98 0.16 ดี 

โจทยปญหาการลบ 0.98 0.16 ดี 1.95 0.32 ดี 0.95 0.22 ดี 

โจทยปญหาการคูณ 0.98 0.16 ดี 1.95 0.32 ดี 0.93 0.27 ดี 
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โจทยปญหาการหาร 0.98 0.16 ดี 1.95 0.32 ดี 0.93 0.35 ดี 

โจทยปญหาการบวก 

ลบ คูณ หารระคน 
0.98 0.16 ดี 1.90 0.38 ดี 0.90 0.30 ดี 

 

เกณฑการใหคะแนนดานความเขาใจปญหาและดานความถูกตองของคําตอบ  

 คาเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง  ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดบั ดี  

 คาเฉลี่ย 0.26 – 0.75  หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ พอใช  

 คาเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดบั ปรับปรุง  

เกณฑการใหคะแนนดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา  

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.00  หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ดี  

 คาเฉลี่ย 0.51 – 1.50  หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ พอใช  

 คาเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดบั ปรับปรุง  

 

ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบวัความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เร่ือง 

ดานความเขาใจปญหา 
ดานการแสดงวิธีทําในการ

ดําเนินการแกปญหา 
ดานความถูกตองของคําตอบ 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 
คาเฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 
คาเฉลี่ย 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ผล 

โจทยปญหา

การบวก ลบ 

คูณ หาร 

และ โจทย

ปญหาการ

บวก ลบ คูณ 

หารระคน 

0.94 0.20 ดี 1.81 0.48 ดี 0.75 0.40 ดี 

เกณฑการใหคะแนนดานความเขาใจปญหาและดานความถูกตองของคําตอบ  

 คาเฉลี่ย 0.76 – 1.00 หมายถึง  ผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาระดบั ดี  

 คาเฉลี่ย 0.26 – 0.75  หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ พอใช  

 คาเฉลี่ย 0.00 – 0.25 หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดบั ปรับปรุง  

เกณฑการใหคะแนนดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา  

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.00  หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ ดี  

 คาเฉลี่ย 0.51 – 1.50  หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดับ พอใช  

 คาเฉลี่ย 0.00 – 0.50 หมายถึง  ผูเรยีนมีความสามารถในการแกปญหาระดบั ปรับปรุง  

 

สรุปผลการวิจัย 
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ผลการศึกษา พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง 

โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยวัดจากแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เรื่อง โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หาร และโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนอยูในระดับดี และ

เมื่อตรวจสอบความสามารถในแตละดาน สรุปผลไดวา ดานความสามารถในดานการทําความเขาใจปญหา (คาเฉลี่ย = 

0.94) ดานความสามารถในดานการแสดงวิธีทําในการดําเนินการแกปญหา (คาเฉลี่ย = 1.81) และดานความสามารถใน

ดานการหาคําตอบท่ีถูกตอง (คาเฉลี่ย = 0.75) มีคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 ดานอยูในระดับดี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

    จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ท่ี 3 โดยใชกิจกรรมการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาอยูในระดับดี ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เหลียงและซิลเวอร (Leung & Silver, 1997) ท่ีไดกลาวไววา การสอนโดยใชวิธีการตั้ง

ปญหาสงผลใหความสามารถทางคณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการตั้งปญหามีอิทธิพลทางบวกตอความสามารถใน

การแกโจทยปญหา เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนตั้งปญหา เปนการใหนักเรียนไดสํารวจสถานการณ

ปญหา แยกแยะองคประกอบของปญหาวามีความสัมพันธกันอยางไร ดังน้ันการตั้งปญหาจึงถือวาเปนการสงเสริมให

นักเรียนสรางความรูดวยตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริเยส สุขแสวง (2548 ) ท่ีศึกษาผลของการจัดการ

เรียนรูกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการตั้งปญหาท่ีมีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 จังหวัดสุรินทร ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกลาว สอดคลองกับกระบวนการเรียนการเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรของกลุมทดลองสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สายสุณี สุทธิจักษ 

(2551) ท่ีศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการตั้งปญหาเสริมกระบวนการแกปญหาท่ีมีตอ

ความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชการตั้งปญหาเสริมกระบวนการแกปญหา

มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใช  

   1.  จากผลการวิจัยทําใหทราบวา การตั้งปญหามีประโยชนในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนท่ีควรไดรับการพัฒนา ดังน้ัน จึงควรนําการตั้งปญหาไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในกลุมสาระและระดับช้ันอ่ืนๆ  

    2.  ผูสอนควรจัดเน้ือหา และเวลาใหเพียงพอตอการเรียนรู และการทํากิจกรรม เน่ืองจากนักเรียนตองใชเวลา

ในการคิด คํานวณ  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

    1.  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใชการตั้งปญหาในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอ่ืน ๆ ท้ังใน

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลับ เน่ืองจากทําใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมี

ประสิทธิผลดี 
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    2.  ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณหรือทักษะ

ดานอ่ืนๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการจัดการเรียนการสอน 

แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2 

 
The studies of Mathematics  Learning Achievement on Pythagorean theorem  by using 

integrated instructional management Contemplative Education  coaching  and mentoring  
system and Research-based Learning of grade 8  

 
วิรันตรี ทองสี1  สมฤทัย เย็นใจ2 และเขมภณ กาญจนาชนะชน3 

Wirantree  Tongsee1  Somruthai Yenjai 2  and  Khemapon Kanchanachanachon 3 

 
  1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

  3ครูโรงเรียนบานบุงคลา จังหวัดเพชรบูรณ 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส       
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  70/70  และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ   
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  กลุมตัวอยางไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โรงเรียนบานบุงคลา  อ.หลมสัก  จ.เพชรบูรณ  จํานวน  1  หองเรียน  มีนักเรียน  14  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  ( x  )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการทดสอบคาที  (t-test 
dependent) 

ผลการวิจัยพบวา   

1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ   
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  มีประสิทธิภาพเทากับ  
75.73/77.15 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  หลังเรียนสูงกวา     
กอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

คําสําคัญ :  จิตตปญญาศึกษา/ระบบพ่ีเลีย้ง/การวิจัยเปนฐาน 

 

Abstract 

This purposes of this research ware to develop a mathematics learning management plan 
for Pythagorean theorem  for grade 8 with a required efficiency of 70/70 to Compare mathematics 
learning achievement on Pythagorean theorem for grade 8  before and after teaching by using  The 
sample used in this study consisted of  grade 8   Ban Bung Khla School, Amphoe  Lomsak  
Phetchabun.   
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1 class  there are 14 students.  The instrument were  learning management plan and Mathematics 
achievement.  Analyze data by percentage  use percentages  average  standard deviation  and t test  
Dependent. 

The research found that 
 1.  Mathematics learning management plan for Pythagorean theorem  By using integrated 
instructional management Contemplative Education  coaching  and mentoring  system  and  
Research-based  Learning  grade 8 have performance is  75.73/77.15 
 2.  Achievement  Achievement  after learning more than before  Statistically significant at the .05 
level. 
 
The Keywords :  Contemplative Education/coaching and mentoring system/Research-based Learning 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 โลกในยุคปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  และมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  ทําใหมนุษยตองพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูมีความรูความสามารถและเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  การศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหมนุษยสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง ของชาติใหเปน
มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ 
ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือ
วา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิด
วิเคราะห  สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกได
อยางสันติ 
 การดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยลวนเก่ียวของกับคณิตศาสตร  และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีคุณคาและมี
ความสําคัญตอมนุษย  ดังคํากลาวท่ีวา  “คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย     
ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  เปนระบบระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถ่ีถวน  รอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณวางแผน  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม”  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552)   
 จิตตปญญาศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาทุกระดับ  ควรทําความเขาใจ  เห็นคุณคา  และสงเสริมการ
เรียนรูในแนวน้ีใหมากท่ีสุด  เพ่ือจะชวยใหมีการพัฒนามนุษยใหเกิดปญญาสูงข้ึนอยางแทจริง  มีกระบวนการไดมาซึ่ง
ความรู  3  ลักษณะ  คือการฟงอยางลึกซึ้ง  การนอมสูใจอยางใครครวญและการเฝามองเห็นตามท่ีเปนจริง                 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและการเรียนรูมิติโลกดานใน  ใหคุณคาในเรื่องการเรียนรูดวยใจอยาง
ใครครวญผานกระบวนการ  กิจกรรมท่ีหลากหลาย  ไดแก  การน่ิงสงบอยูกับตนเอง  การเจริญสติภาวนา  การสะทอนคิด  
สุนทรียสนทนา  การฟงอยางลึกซึ้ง  (ปราณี  ออนศรี, 2557)  การสอนแบบบูรณาการจิตตปญญาศึกษา  จะชวยให
นักเรียนเกิดความพรอมกอนเริ่มเรียน  มีสติ  สมาธิ  และเห็นคุณคาตอสิ่งท่ีเรียน 
 ระบบพ่ีเลี้ยง  หรือ  Mentoring  เปนกระบวนการหรือเทคนิคท่ีถูกนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ  
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลสองฝาย  โดยฝายหน่ึงคือ  ผูซึ่งมีบทบาทหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงหรือหัวหนางานท่ี
ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงซึ่งเรียกวา  Mentor  และอีกฝายหน่ึง  ไดแก  บุคคลท่ีไดรับการดูแลจากผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปน
พ่ีเลี้ยงซึ่งเรียกวา  Mentee  เพ่ือรวมกันผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนโดยมีเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคคล  อันนําไปสูการพัฒนางานและองคการใหมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  (สุริศา  ไขวพันธุ,  2555)  การท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง  ตัดสินใจดวยตนเอง  โดยมีครูผูสอน
คอยเปนพ่ีเลี้ยง  จะทําใหนักเรียน  กลาคิด กลาทํา  และกลาท่ีจะตัดสินใจตอสิ่งตางๆ  
 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  (Research-based  Learning  หรือ  RBL)  การนํากระบวนการวิจัย
หรือผลการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรูหรือนําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  
เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนท่ี
หลากหลายอันนําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับผูเรียน  (เสาวภา  วิชาดี, 2554)  การนําระบบ   
การวิจัยมาใชสอน  ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา  และลงมือปฏิบัติเอง  จะทําใหนักเรียนไดกระทําจริง  และเกิดการ
เรียนรูจดจําท่ียาวนาน 
 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีจําเปนท่ีจะตองศึกษาในทุกระดับช้ัน  มีความเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน  
และนอกจากน้ียังเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอในวิชาตางๆ  และเช่ือมโยงไปสูการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 จากการสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตร  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  พบวา  สาเหตุท่ีนักเรียนไมคอยผาน
วิชาคณิตศาสตรมีหลายสาเหตุ  เชน  ไมมีสมาธิและจิตใจไมจดจอตอสิ่งท่ีเรียน  ไมชอบในเน้ือหาท่ีมีแตตัวเลข  ไมชอบ
การคํานวณ  จําสูตรไมได  บรรยากาศในการเรียนนาเบ่ือ  ไมเกิดความตื่นเตนในขณะท่ีเรียน  ไมมีความแปลกใหมใน
เน้ือหาวิชา  และวิธีการสอนของครูผูสอน  ทําใหไมอยากเรียน  ไมตอบสนองครูผูสอน จนทําใหขาดการพัฒนาความคิด  
และทักษะทางดานคณิตศาสตร จนสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 จากสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะหารูปแบบการสอนท่ีจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรสูงข้ึน  โดยใชการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิด  จิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และ
การวิจัยเปนฐาน  ในเรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความพรอมกอนเริ่มเรียน  มีสติ
และสมาธิ  เห็นคุณคาตอสิ่งท่ีเรียน  ไดลงมือคนหาคําตอบดวยตนเอง  และมีครูผูสอนเปนพ่ีเลี้ยงคอยแนะนําในดาน
ตางๆ  และเพ่ือสงเสริมทักษะทางดานการคิด  และเปนทักษะท่ีสําคัญตอการศึกษา  และประยุกตใช  ในชีวิตประจําวัน
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โดยใช
การจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ  70/70 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  2  กอนและหลังจากท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบ   
พ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โดยใชการจัดการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ดวยการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา   
  ในการวิจัยครั้งน้ี  ใชเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 ดานตัวแปร  
  ตัวแปรตน ไดแก การสอนแบบบูรณาการแนวคดิจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 ของโรงเรียนบานบุงคลา  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ  
จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 15  คน 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนบานบุงคลา  อําเภอหลมสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ  ท่ีกําลังเรียนใน     ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 14  คน  ไดมาโดย
วิธีการคํานวณจากสูตรของยามาเน  (Yamane) 
 เครื่องมือวิจัย 

  1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โดยใชการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  จํานวน  3  แผน  ท่ีผาน
การประเมินจากผูเช่ียวชาญ  นําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของผูเช่ียวชาญมาหาคาเฉลี่ย  และนําไปใชเทียบ
กับเกณฑ  ปรากฏวาแผนการจัดการเรียนรูท้ัง  3  แผน  มีคาเฉลี่ยตั้งแต   0.67 – 1  หมายความวา  แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีคุณภาพและความเหมาะสมมากท่ีสุด  แตตองปรับปรุงในเรื่องของการบูรณาการใหเขากับ
ชีวิตประจําวันใหมากกวาน้ี   มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ไดแก 
   ข้ันนํา  โดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา  ใหนักเรียนเกิดความพรอม  มีสติ  สมาธิเกิดความน่ิง  และ
เห็นคุณคาตอสิ่งท่ีเรียน 
   ข้ันสอน   
   -  ครูแจกใบงานใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
   -  ใหนักเรียนคนควาหาความรู  โดยเขาสูข้ันการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 
   ข้ันสรุป  ใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูท่ีแตละคนคนควาได  และนํามาแลกเปลี่ยนกัน  ครูเปนพ่ีเลี้ยง
คอยใหคําแนะนํา  และสรุปขอมูลความรูใหถูกตอง     
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  

โดยใชการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  ซึ่งเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  มีคาความเท่ียงตรง  (IOC)  ตั้งแต  0.67 – 1  คาความยาก

ตั้งแต  0.35 – 0.66  คาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.28 – 0.60  และคาความเช่ือมั่นเทากับ  0.118 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลการการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน            

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและเก็บขอมูลท่ีโรงเรียนบานบุงคลา  ไดดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังน้ี  

  1.  กอนทําการทดลอง  ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียน  (Pre - test)  โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน  

เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  จํานวน   20 ขอ  

  2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  

และการวิจัยเปนฐาน ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมและดําเนินการหาคําตอบดวยตนเอง 

 

การสอนแบบบูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลีย้ง  
และการวิจัยเปนฐาน 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร 
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  3.  หลังทําการทดลอง  ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน  (Post – test)  โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน  ใช

แบบทดสอบชุดเดิม จํานวน 20 ขอ  

  4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กอนและหลังเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที  

(t-test dependent) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตาราง 1   แสดงผลการหาคาประสิทธิภาพของแผนการสอน  แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง   
 และการวิจัยเปนฐาน  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตามเกณฑ  70/70  (E1 :  70  ตัวแรก) 

เร่ือง 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม X  S.D. 

ประสิทธิภาพระหวาง
เรียน 

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 14 10 140 7.43 0.91 74.3 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 14 10 140 7.50 0.64 75 
บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 14 10 140 7.79 1.56 77.9 

รวม 14 30 420 7.57 1.04 75.73 

 
 จากตาราง 1  พบวา  ประสิทธิภาพของแผนการสอน  แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  
และการวิจัยเปนฐาน  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  (E1 :  70  ตัวแรก)  รวมทุก
แผนการสอนมีประสิทธิภาพเทากับ  75.73  และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน  จะมีประสิทธิภาพอยูระหวาง  74 ถึง 78  รวม
ทุกแผนมีคาเฉลี่ยเทากับ  7.57  และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ  1.04 
 

ตาราง 2   แสดงคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  2    (E2 :  70  ตัวหลัง) 

เร่ือง 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม X  S.D. 

ประสิทธิภาพระหวาง
เรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
หลังเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร   

14 20 280 15.43 1.65 77.15 

  
 

จากตาราง  2  พบวา  คะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร   
เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2    (E2 :  70  ตัวหลัง)  คิดเปนรอยละ  77.15  มี
คาเฉลี่ยเทากับ  15.43  และมสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.65   
 
ตาราง 3  แสดงประสิทธิภาพของแผนการสอน  แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง   
 และการวิจัยเปนฐาน  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตามเกณฑ  70/70 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรียน 

วิชาคณิตศาสตร 
สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 74.3 

77.15 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 75 
บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 77.9 
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ประสิทธิภาพของกระบวนการ คือ  75.73 ประสิทธิภาพของผลลัพธ  คือ  77.15 

  

E1 / E2 = 75.73/77.15 

  
 จากตาราง  3  พบวา  แผนการสอน  แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปน
ฐาน  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  มปีระสิทธิภาพของกระบวนการ เทากับ  75.73  
และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ  เทากับ  77.15  แสดงวา  แผนการสอน  แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  มีประสิทธิภาพ  
75.73/77.15  สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 
ตาราง  4  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  กอนเรียนและหลังเรียน   
 โดยใชการจัดการเรียนการสอน  แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน 

การทดสอบ N X  S.D. t 
กอนเรียน 14 6.29 2.09 

7.156* 
หลังเรียน 14 15.43 1.65 
*.05 

 จากตาราง  4  พบวา  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนท่ีเรียนดวยการสอบแบบบูรณาการแนวคดิ      

จิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลีย้ง  และการวิจัยเปนฐาน  กอนเรยีนมคีาเฉลี่ยเทากับ  6.29  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ  2.09  และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  15.43  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  1.65  จะเห็นไดวาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โดยใชการจัดการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  มีประสิทธิภาพเทากับ  
75.73/77.15  ซึ่งสูงกวาเกณฑ  70/70 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอบแบบบูรณาการแนวคิด  จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ี
เลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โดยใชการจัดการ
เรียนการสอนท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  
70/70  แสดงวาเปนไปตามสมมติฐานขอ  1  คือ  มีประสิทธิภาพเทากับ  75.73/77.15  แสดงวา  การสอนแบบบูรณา
การแนวคิด  จิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  เปนรูปแบบการสอนท่ีทําใหนักเรียนสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  พวงเพ็ชร  ปะกัง  (2553)  พบวา  แผนการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร  โดยใชวิจัยเปนฐาน  มีประสิทธิภาพผานเกณฑ  75/75  เน่ืองจาก  กอนเริ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนเกิดความสงบ  และเห็นคุณคาของสิ่งตางๆ  ทําใหเกิดการเรียนรูตามแนวคิด  จิตต
ปญญาศึกษาของ  ปราณี  ออนศรี  (2557)  โดยนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  ผานการลองผิดลองถูก โดยมีครูเปนพ่ี
เลี้ยงคอยใหคําแนะนํา  เปนไปตามแนวคิดของ  สุริศา  ไขวพันธุ  (2555) เมื่อเกิดทักษะในการแกปญหา  จึงทําใหไดรับ
ความรูและเกิดการจดจําท่ียาวนาน 

2.  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอบแบบบูรณาการแนวคิด  จิตต
ปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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แสดงวา รูปแบบการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี  สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุบิน  
ยมบานกวย  (2559)  พบวา  นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูทางคณิตศาสตรแตกตางกันหลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางงการเรียนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
และในระหวางท่ีจัดกิจจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนเห็นคุณคาและเห็นประโยชนของเรื่องท่ีเรียน  เปนไปตาม

แนวคิดของ  ปราณี  ออนศรี  (2557)  และเกิดการรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุม  ทํากิจกรรมอยางเต็ม

ความสามารถดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  

เปนไปตามแนวคิดของ  สุริศา  ไขวพันธุ  (2555) 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.  แผนการจัดการเรียนรูท่ีผูศึกษาไดคนควาพัฒนาข้ึน ทําใหนักเรียน มีความรูความเขาใจมากข้ึนและได

มีประสิทธิภาพ ดังน้ันผูศึกษาควรนําแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาความรู  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  โดยใช

แผนการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิด  จิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน ไปใชกับช้ันอ่ืนดวย 

  2.  จัดกลุมนักเรียนใหคละความสามารถอยางชัดเจนตามสาระการเรียนรูท่ีสอน เพ่ือใหสมาชิกเกิด
พฤติกรรมกลุมรวมมือในการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการเรียนการสอน 
  3.  คณิตศาสตร  ซึ่งเปนเน้ือหาท่ียาก  นักเรียนตองมีเวลาในการศึกษา  และมีเวลาในการทบทวน  หรือ

ฝกทําหลายครั้ง  แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเปนสื่อการสอนอยางหน่ึง  ท่ีทําใหนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนดวยตนเอง   

ซ้ํากันหลายๆครั้งได เมื่อไมเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน รวมท้ังชวยกระตุนความสนใจ และนักเรียนมีอิสระในการทําแบบฝก

ทักษะ  สามารถปรึกษาหารือกับเพ่ือนๆในขณะท่ีทําแบบฝกทักษะ  ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1.  ควรมีการจัดการสอนแบบบูรณาการแนวคิด  จิตตปญญาศึกษา  ระบบพ่ีเลี้ยง  และการวิจัยเปนฐาน  

กับวิชาอ่ืนๆ    เชน  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เปนตน  หรือระดับช้ันอ่ืนๆ  ดวย 

  2.  ควรมีการเปรียบเทียบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนไปสอน เปรียบเทียบกับวิธีสอนอ่ืนๆ 
ในเน้ือหาเดียวกันและช้ันเดียวกัน เพ่ือจะไดเปนการสงเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลตอไป  
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เร่ือง พหุนาม ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา  
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 

The Effect of Learning Provision by Using CCR Model of Polynomial on Mathematical 
Achievement, Problem-Solving Skill and Attitude Toward Mathematics for Grade 7 Students  

at Chakungraowitaya School 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR ประชากรท่ีใชในงานวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร
อุปถัมภ) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  สถิติท่ีใช ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR อยูในระดับมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR อยูใน
ระดับมาก 
 

คําสําคัญ:  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร /  
  เจตคตติอวิชาคณติศาสตร 
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Abstract 

 The purposes of this research were to compare the mathematic achievement applications on 
polynomial for grade 7 students by using CCR Model with 70% criteria, to compare the mathematic 
achievement applications on polynomial for grade 7 students before and after study by using  
CCR Model, to study the mathematical problem solving skills on polynomial for grade 7 students after 
study by using CCR model, to study the attitude toward mathematics on polynomial for grade 7 
students after study by using CCR model. The research population consisted of 32 grade 7 students 
attending Chakungraowittaya School in the second semester of academic year 2017. The instruments 
used in the study were : plans by using CCR model, achievement test, mathematical problem solving 
observation form, and attitude toward mathematics test. The statistical method employed for data 
analysis were mean, standard deviation and t-test 
 The result found that: 
 1.  The grade 7 students who learned by using CCR Model on polynomial had mathematical 
achievement higher than the 70% criteria at .05 level of significance. 
 2.  The grade 7 students who learned had mathematical achievement on polynomial after 
learning by using CCR Model higher than before learning at .05 level of significance. 
 3.  The grade 7 students had mathematical problem solving skills on polynomial were good. 
 4.  The grade 7 students had attitude toward mathematics on polynomial were good. 
 
The Keywords: Learning provision by using CCR Model / Mathematic achievement /  
   Mathematical problem solving skills / Attitude toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
ไดแก การใหความสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนเปนอันดับแรก นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ยังไดกําหนดใหสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรประกอบดวย 6 สาระ โดยสาระท่ี 6 
เปนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) เปาหมายสําคัญของการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร คือ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรไดอยางหลากหลาย (Wilson, 1993) โดยท่ีทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนทักษะหน่ึงใน 5 ทักษะท่ีผูเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดทักษะข้ึน 
จะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดท่ีหลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอ และมีความมั่นใจในการแกปญหาท่ีเผชิญอยู 
ท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีผูเรียนสามารถนําติดตัวไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได
นานตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) 
 แมวาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนจะมีความสําคัญ แตพบวาการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร - ชุมดีสารอุปถัมภ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  
พบวา ปการศึกษา 2558 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 57.50 และปการศึกษา 
2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 58.25 ซึ่งต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว  
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คือ รอยละ 70 เมื่อพิจารณาเปนหนวยการเรียนรู พบวา หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พหุนาม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรต่ํากวาหนวยการเรียนรูอ่ืน ๆ 
 การแกปญหาท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําน้ันมีหลายวิธี คือ การพัฒนาวิธีสอนของครูผูสอนก็เปนแนวทาง
หน่ึงในการแกปญหา การท่ีครูปรบัปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาและวัยของผูเรียน โดยใหนักเรียนไดมสีวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสราง บรรยากาศท่ีดีในการเรียน ยอมทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู  
เกิดความรูสึกท่ีดี ไมเบ่ือหนายกับการฝกทักษะทางคณิตศาสตร ตลอดจนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และเจตคต ิ
ท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร การสอนท่ีดีควรจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูสอนตองระลกึไวเสมอวา ผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ครูผูสอนจะตองเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถท่ีแตกตางกัน 
(ดวงเดือน ออนนวม, 2537) 
 นวัตกรรมอยางหน่ึงท่ีนํามาจัดกิจกรรมท่ีสนองความแตกตาง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เปนการจัด
กิจกรรมเรียนรูแบบหน่ึงท่ีประกอบดวย C = Contemplative จิตตปญญาศึกษา คือ การศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจิตใจ  
ซึ่งเปนคุณภาพภายในของมนุษย เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยปราศจากอคต ิทําใหเกิดความรัก
ความเมตตา มีจติสํานึกตอสวนรวม และเปนการรวมสรางสังคมพ้ืนฐานปญญา สามารถอธิบายความเปนหน่ึงเดียวของ 
ทุกสรรพสิ่ง รวมท้ังการฝกฝนในเรือ่งของจิตใจ การฝกสติ สมาธิ สุขภาพกายและใจจะดีข้ึน ผลการเรยีนยอมดีข้ึนเรียนอยาง
มีความสุข (วิจักขณ พานิช, 2550) C = Coaching การช้ีแนะ คือ การพัฒนาความรู ทักษะ หรือความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือใหคนพบวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง (อวยชัย สุขณะลา, 2559) และ  
R = Research Base Learning การจัดการเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ การจัดกระบวนการเรยีนการสอนเพ่ือคนหา
คําตอบหรือคนหาองคความรูใหม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการสืบคนเพ่ือหาคําตอบภายใตศาสตร 
ท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัย เพ่ือสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บขอมลูนําไปวิเคราะหขอมูลซึ่งเปนการเรียนรูอยาง
เฉพาะเจาะจงและอยูบนพ้ืนฐานของปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลก (กีรตาพันธุ ฝาชัยภูม,ิ 2554) 
 ดวยเหตผุลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม โดยใชวิธีจัดการกิจกรรม 
การเรยีนรูแบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน ทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียน และเจตคตติอวิชาคณติศาสตรของนักเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู
ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 
แบบ CCR 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  การวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษา เรื่อง พหุนาม ในรายวิชาเสริมทักษะคณติศาสตร 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตาม
หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  ดานตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
   ตัวแปรตาม    ไดแก   - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
                - ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร 
             - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–ชุม 
ดีสารอุปถัมภ) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน 
 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 24 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 24 ช่ัวโมง  
   2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ดําเนินการหาคณุภาพ ดังน้ี  
    - หาคาความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงคการเรยีนรู โดยใชสตูร IOC ดัชนี
ความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
    - หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson)  
ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนมีคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.97 
    - หาคาความยากงาย(p) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-0.80 ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.41 - 0.72 
    - หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป ซึ่งแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.48 – 0.74 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
2. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
3. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 3.  แบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หาคาความสอดคลอง 
โดยใชสูตร IOC ดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
 4.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 
ชนิด 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิง่ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หาคาความสอดคลอง โดยใชสตูร IOC 
ดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
   ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
   1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)  
   2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดวยตนเองตามแผนการจัดการเรยีนรูท่ีไดสรางไว  
จํานวน 24 แผน  
   3.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน (Port test) 
   4.  ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
   5.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  
  การวิเคราะหขอมลู 
   ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
   1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1  
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) แปลผล

คาเฉลี่ย ดังน้ี  
    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับมากท่ีสุด  
    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
   4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และแปลผลคาเฉลีย่ ดังน้ี  

    คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสดุ  
    คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 ดังตาราง 1 
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ตาราง 1    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
   ปท่ี 1/1 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ 70 
 

 N k µ  . σ . t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 32 21 22.38 2.56 3.589* .000 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม  
หลังการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 22.38 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 และคา t = 3.589 
 

  2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
   ปท่ี 1/1 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร N µ   σ . t Sig. 
กอนเรียน 32 13.53 3.63 

1.412* .012 
หลังเรียน 32 22.38 2.56 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 1.412 
  3.  การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3    แสดงผลการศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1  
   หลังไดรับการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR 

ขอความ µ  σ  ระดับทักษะ 
1. นักเรียนสามารถใหเหตุผลในการแกปญหา 4.19 0.45 มาก 
2. นักเรียนสามารถตดัสินใจไดเหมาะสมกับวัย 4.14 0.41 มาก 
3. นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู 4.27 0.50 มาก 
4. นักเรียนมีการถาม-ตอบสมเหตสุมผล 4.16 0.43 มาก 
5. นักเรียนมีกระบวนการทํางานและวางแผนงาน 4.18 0.45 มาก 
6. นักเรียนรับฟงความคดิเห็นของเพ่ือน 4.11 0.54 มาก 
7. นักเรียนสามารถประยุกตความรูมาใชแกปญหา 4.17 0.58 มาก 
8. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการหาคําตอบ 4.16 0.53 มาก 
9. นักเรียนสามารถคดิอยางเปนข้ันตอน 4.25 0.58 มาก 
10. นักเรียนสามารถอธิบายได เมือ่เพ่ือนถาม 4.09 0.42 มาก 

รวม 4.17 0.49 มาก 
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  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม  
หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณติศาสตรอยูในระดบัมาก (µ= 4.17,  

σ  = 0.49) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ= 4.27, σ  = 0.50) รองลงมา

คือ นักเรียนสามารถคดิอยางเปนข้ันตอน (µ= 4.25, σ  = 0.58) และนักเรียนสามารถใหเหตผุลในการแกปญหา 

(µ= 4.19, σ  = 0.45) ตามลําดับ 
 

  4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท่ีไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4    แสดงผลการศึกษาเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 หลังไดรับการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรูแบบ CCR  

ขอ ขอความ µ  σ  ระดับเจตคต ิ

1 ครูมีความตั้งใจสอนเปนอยางยิ่ง 4.11 0.67 มาก 
2 ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรไมนาเบ่ือ 4.05 0.72 มาก 
3 การสอนของครูทําใหฉันตื่นเตนกับปญหาใหม ๆ ท่ีทาทาย 4.23 0.71 มาก 
4 การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.18 0.71 มาก 
5 การสอนของครูทําใหฉันรูสึกถึงประโยชนของคณิตศาสตร 4.30 0.55 มาก 
6 การสอนของครูทําใหฉันมโีอกาสไดแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.14 0.67 มาก 
7 การสอนของครูทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนไมเครงเครียด 3.95 0.75 ปานกลาง 
8 การสอนของครเูสรมิสรางใหนักเรยีนตัดสินใจและแกปญหาได 4.18 0.72 มาก 
9 อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน 4.16 0.78 มาก 
10 ใบงานของครทํูาใหฉันเขาใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน 4.20 0.67 มาก 

รวม 4.15 0.70 มาก 
  

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมเีจตคตติอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก (µ= 4.15, σ  = 0.70) เมื่อพิจาณาเปนรายขอ 

พบวา การสอนของครูทําใหฉันรูสกึถึงประโยชนของคณิตศาสตร มคีาเฉลี่ยสูงสดุ (µ= 4.30, σ  = 0.55) รองลงมาคือ  

การสอนของครูทําใหฉันตื่นเตนกับปญหาใหม ๆ ท่ีทาทาย (µ= 4.23, σ  = 0.71) และใบงานของครูทําใหฉันเขาใจเน้ือหา

มากยิ่งข้ึน (µ= 4.20, σ  = 0.67) ตามลําดับ 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร หลงัการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR โดยรวม
มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตรอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง พหุนาม ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ทักษะการแกปญหา และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศจีรัตน ศรีพล (2549) ท่ีไดศึกษาผลการสอนเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษแบบช้ีแนะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอน
เขียนบรรยายภาษาอังกฤษแบบช้ีแนะ หลังเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิติพงษ แหนงสกูล 
(2557) ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใชโปรแกรมประมวลคํา กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชวิธีสอนแบบช้ีแนะรวมกับรูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง การใช
โปรแกรมประมวลคํา หลังจากการใชวิธีการสอนแบบช้ีแนะรวมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว สูงกวา
กอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนิลวรรณ เกษมโศธน (2552) ไดศึกษาการพัฒนา
ชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐานวิชาวิทยาศาสตร  
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน พบวาคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR โดยรวมมีทักษะการปญหาทางคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพวงพิศ เรืองศิริกุล 
(2541) ไดเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับประสบการณจากการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ 
กับแบบครูช้ีแนะ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยท่ีรับการจัดประสบการณ การเลนมุมบล็อกแบบครูช้ีแนะ มีทักษะทาง
คณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยท่ีรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของบรรพต แสนสุวรรณ (2558) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีระดับเจตคติตอหลักสูตร
เสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ครูควรแนะนํา ทําความเขาใจกับนักเรียนใหเกิดความเขาใจแตละ
ข้ันตอน ของการจัดกิจกรรมการเรียนกอน เพ่ือจะไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและไมเกิดปญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเอง ใชความคิดและ
ความสามารถของตนเองซึ่งครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อารมณ สังคม สติปญญา และความรูพ้ืนฐานเดิมของ
นักเรียน ครูจะตองใหนักเรียนไดฝกกระทําดวยตนเอง 
  2.  ครูควรเตรียมเน้ือหา สื่อการสอน และวิธีการสอน ใบความรู ใบงาน ใหพรอมสะดวกในการใช ควร
เสนอแนะแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ฝกใหผูเรียนไดใชประกอบการแสวงหาความรู และศึกษาคนควาอยางพอเพียง และให
การเสริมแรงในระหวางท่ีนักเรียนทํากิจกรรม เพ่ือชวยใหนักเรียนรูสึกภูมิใจ 
  3.  ครูควรกระตุนใหกําลังใจผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน และกลาแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
ตอกลุม 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  2.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปใชระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประถมศึกษา 
เพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาวาเหมือนหรือตางกันอยางไร 
  3.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ไปศึกษาและพัฒนาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระหรือวิชาอ่ืน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง สมการเชิง
เสนตัวแปรเดยีวกอนเรียนและหลงัเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบ
พ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร
เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษา 
ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการเรยีนแบบปกต ิ  โดยกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ท่ีกําลังเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อําเภอหลมสกั 
จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 2 หองเรียน โดยใชนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 หองม. 1/1 (เพชร)  และ ม. 1/2 
(มรกต) รวมมนัีกเรียน 30 คน โดยการสุมแบบงาย ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลีย้ง และการวิจัยเปนฐาน กับการจัดการสอนแบบวิธีสอนแบบ
ปกติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลีย่ ( X )  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t – test Independent) 
ผลการวิจัยพบวา  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการจดัการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการแนวคดิจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตวัแปรเดียว ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลีย้ง และการวิจัยเปนฐานสูงกวาการจดัการเรียนการสอน
แบบปกต ิ
 
คําสําคัญ: จิตตปญญาศึกษา / ระบบพ่ีเลี้ยง / การวิจัยเปนฐาน / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

 
Abstract 

 This research aims to: To compare mathematics learning achievement on single linear 
equation. Before and after learning with integrated teaching and learning. Mentoring research is 
based on regular teaching. Learning by integrating teaching and learning. And research is higher 
than normal. And to study the satisfaction of integrated teaching and learning. Contemplative 
education research is based on regular teaching. A linear variable is a single variable. The sample 
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is a grade 7 that Studying in the second semester of academic year 2560  2 classrooms  of 
Kanchanaphisek wittayalar School, Phetchabun Province, Lomsak, Phetchabun By using grade 7 
amount 30 person By simple randomization. Use the classroom as a random unit. The tools used 
to collect data are the learning plan for the linear equation. Grade 7 Integrated Teaching and 
Learning Psychic Studies Nanny And research is base. With the teaching method in the normal 
teaching. Achievement test Statistics used in data analysis were mean , standard deviation (SD), 
and t-test. 

The research found that 
 1.  Mathematical Achievement in Linear Equation With integrated teaching and learning, 
Nanny And research is base. After learning more than before. At the .01 level of significance. 
 2.  Mathematical Achievement in Linear Equation Learning by integrating teaching and 
learning, Nanny And research is higher than normal teaching and learning. 
 
The Keywords:  contemplative education / coaching and mentoring system / Research - Based  

Learning / Mathematics Learning Achievement 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันถือไดวามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมุงเขาสูโลกแหงยุคศตวรรษท่ี 21 โดยนโยบายดังกลาว สงเสรมิ
ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค มีทักษะดาน
เทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคญัตอการพัฒนาทักษะดานกระบวนการคิดของมนุษย โดยทําใหมนุษยน้ัน
มีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ควบคูไปกับกระบวนการคิดในแบบท่ีสรางสรรค มีเหตุผล 
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหหรือพิจารณาปญหาสถานการณตางๆ ไดอยางละเอียด รอบคอบ พรอมกับมี
ประสิทธิภาพ และทําใหสามารถคาดการณเพ่ือวางแผนในการตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ท้ังน้ีคณิตศาสตร
ถือเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาข้ันสูงรวมถึงศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนยังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรอีกดวย เหตุน้ีจึงทําใหคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและยังชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยในดานตางๆ ใหดียิ่งข้ึน เชน ดานกระบวนการคิดวิเคราะห และดานกระบวนการคิด
แกปญหา เปนตน   (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) 
 ถากลาวถึงเรื่องการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตรแลวน้ันผูสอนบางคนอาจยังไมเขาใจถึงแกนสําคญั
ของวิธีการสอนโดยแทจริง ซึ่งผลท่ีตามมาก็คือทําใหระบบการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ดวยเหตุน้ี ครูผูสอน
จึงตองศึกษาคนควาหาวิธีการ พรอมกับหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ มีสิ่งจูงใจ
ใหผูเรียนเกิดความคิดท่ีอยากรู อยากเห็น อยากลอง มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีทักษะกระบวนการ 
และท่ีสําคัญควรจะมีการเช่ือมโยงไปสูวิธีการเรียนรูในเน้ือหาสาระของคณิตศาสตรกับชีวิตจริงดวย ครูตองแสวงหา
วิธีการท่ีจะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จดวยการเปนผูกํากับตนเองเปนนักแกปญหาท่ีไดผลและเปนนักคิดพรอม
ท้ังเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงออกทางดานความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกบทเรียนท่ีตองการ
เรียนรูในลักษณะเปนกลุมๆ หรือทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการท่ีแตกตาง
ของนักเรียนได โดยวิธีการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายเหลาน้ีไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือของครูเทาน้ัน แตยังเปน
ปรัชญาท่ีครูตองนําไปใชเพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2552)   
 จิตตปญญาศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาทุกระดับ  ควรทําความเขาใจ  เห็นคุณคาและ
สงเสริมการเรียนรูในแนวน้ีใหมากท่ีสุด  เพ่ือจะชวยใหมีการพัฒนามนุษยใหเกิดปญญาสูงข้ึนอยางแทจริง  มี
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กระบวนการไดมาซึ่งความรู  3  ลักษณะ  คือการฟงอยางลึกซึ้ง  การนอมสูใจอยางใครครวญและการเฝามองเห็น
ตามท่ีเปนจริง  ใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรูและการเรียนรูมิติโลกดานใน  ใหคุณคาในเรื่องการ
เรียนรูดวยใจอยางใครครวญผานกระบวนการ  กิจกรรมท่ีหลากหลาย  ไดแก  การน่ิงสงบอยูกับตนเอง  การเจริญสติ
ภาวนา  การสะทอนคิด  สุนทรียสนทนา  การฟงอยางลึกซึ้ง  กิจกรรมอาสาสมัคร  ศิลปะดนตรี  รวมถึงพิธีกรรมทาง
ศาสนา  สงผลตอการประพฤติปฏิบัตแิละการดําเนินชีวิตอยางมีสติและปญญา  มีความรักความเมตตาตอตนเองและ
สรรพสิ่งในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงและเปนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ  (ปราณี  ออนศร,ี 2557)  
 ระบบพ่ีเลี้ยงหรือ Mentoring เปนกระบวนการหรือเทคนิคท่ีถูกนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ  
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางบุคคลสองฝาย  โดยฝายหน่ึงคือ  ผูซึ่งมีบทบาทหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงหรือหัวหนา
งานท่ีทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงซึ่งเรียกวา  Mentor  และอีกฝายหน่ึง  ไดแก  บุคคลท่ีไดรับการดูแลจากผูท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนพ่ีเลี้ยงซึ่งเรียกวา  Mentee  เพ่ือรวมกันผลักดันใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนโดยมี
เปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคคล  อันนําไปสูการพัฒนางานและ
องคการใหมีประสิทธิ 
ภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  (สุริศา  ไขวพันธุ,  2555) 
 การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน  (Research - based  Learning  หรือ  RBL) คือ การนํา
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเปนพ้ืนฐาน ในการจัดการเรียนรูหรือนําเอากระบวนการวิจัยมาเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู  เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือ
ครูใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายอันนําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ( เสาวภา วิชาดี , 
2554 ) 

จากการสอบถามครูผูสอนคณิตศาสตรและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งยังไมเคยเรียนเรียนเน้ือหา
ดังกลาว พบวา ครูสอนท่ีเคยสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สอนเน้ือหา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
นักเรียนสอบไมคอยผานใน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีสาเหตุหลายอยาง เชน เปนวิชาท่ีเปนนามธรรมไมมี
สื่อประกอบการสอน ครูผูสอนไมไดนําเทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายมาใชประกอบการสอน ทําใหนักเรียน
รูสึกไมชอบ และเบ่ือหนายในวิชาคณิตศาสตร ไมอยากเรียน และนักเรียนไมมีโอกาสทบทวนความรูดวยตนเอง ไมมี
การคนควาหาความรูไดดวยตนเอง และไมมีการจัดกิจกรรมในระหวางเรียนท่ีนาตื่นเตน  ทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีไม
ดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนตน 
 จากสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจหานวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีจะทําใหนักเรียนมีความรูและ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร สูงข้ึน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญา
ศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร ค21102 เรื่อง สมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหนาสนใจ 
นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมทักษะทางดานการคิด ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญตอการศึกษาและประยุกตใช  
ในชีวิตประจําวันตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปน
ฐาน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบ
ปกติ  
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว   ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท่ีเรียนโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และ
การวิจัยเปนฐานสูงกวาการเรียนแบบปกต ิ
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
  การวิจัยครั้งน้ี ใชเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1  ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ท่ีประกอบไปดวย แบบรูปและ

ความสัมพันธ คําตอบของสมการ  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  และการแกโจทยปญหาเชิงเสนตัวแปรเดียว 

  ดานตัวแปร  
   ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ี
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 
   ตัวแปรตาม   ไดแก    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
                         

 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 3 หองเรียน มี
นักเรียนจํานวน  61  คน 
 กลุมตัวอยาง 
  ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  ของ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 2 หองเรียน โดยใชนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง ม. 1/1 (เพชร)  และ ม. 1/2 (มรกต) รวมมีนักเรียน 30 คน และใช ม.1/2 (มรกต) เปน
หองท่ีใชการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ม.
1/1 (เพชร) เปนหองเรียนปกติ  โดยการสุมแบบงาย ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 เครื่องมือวิจัย 
           1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน จํานวน 15 แผน รวม 15 ช่ัวโมง  

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 5 ข้ัน ดังน้ี 
   ข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอม  :  ตระหนักรูคือพรอม 

  ข้ันท่ี 2 แสวงหาความรู  :  ถามคือสอน 
  ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงเขาสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ 

การจัดการเรยีนการสอน 
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 
 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
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  ข้ันท่ี 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนความรู : สะทอนคิดคือเรียนรู 
  ข้ันท่ี 5 สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา : เขียนคือคิด 

  ผลการประเมินโดยขอคําถามจากผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นไดเปนคะแนนเฉลี่ยของการจากทํา
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 
ตั้งแต 4.10 - 4.80 
              2.  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนการ
สอนแบบวิธีสอนแบบปกตโิดยใชรูปแบบการบรรยาย  จํานวน 15 แผน รวม 15 ช่ัวโมง  

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ข้ัน ดังน้ี 
          ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา 

         ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน 
         ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป 

 ผลการประเมินโดยขอคําถามจากผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นไดเปนคะแนนเฉลี่ยของการจากทําแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติโดยใชรูปแบบการบรรยาย  มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 4.00 - 4.70 
             3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 10 ขอ 
 ผลการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน ตรวจ
พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเน้ือหาตลอดจนความถูกตอง เหมาะสมของการใชภาษาและขอ
คําถาม ไดคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.67 - 1.00 และนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพ ดังน้ี 
    3.1  หาคาความยากงาย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย เพ่ือ
คัดเลือกขอสอบจํานวน 20 ขอ โดยพิจารณาจากคาความยากงายตามเกณฑ คืออยูระหวาง 0.20 – 0.80 และ
ครอบคลุมเน้ือหา ไดคาความยากงายรายขออยูระหวาง 0.67 – 0.78 
    3.2  หาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบปรนัย เพ่ือคัดเลือกขอสอบจํานวน 10 ขอ โดย
พิจารณาจากเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.22 – 0.44 
    3.3  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังฉบับ นําผลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตรคูเดอร ริซารดสัน (KR - 20)  ไดเทากับ 0.91 
       3.4  จัดพิมพแบบทดสอบ  แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยแบงการทดลองเปน 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู คือการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามแผนการวิจัย
แบบสองกลุม มีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี  

  1.  ปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบทบาท
ของนักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใชเวลาในการทดลอง 15 ช่ัวโมง โดยเรียน
ตามปกติตามตารางสอน วันละ 1 ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ท้ังหมด 15 ช้ัวโมง และแบงออกเปน 4 เรื่องยอย ดังน้ี 

 1.1.  แบบรูปและความสัมพันธใชเวลาทดลอง 3 ช่ัวโมง 
 1.2  คําตอบของสมการ ใชเวลาทดลอง 1 ช่ัวโมง 
 1.3  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใชเวลาทดลอง 6 ช่ัวโมง 
 1.4  โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใชเวลาทดลอง 4 ช่ัวโมง 

   2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซึ่งมีการดําเนินการในกลุมการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคดิ จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานและกลุมการจัดการเรียนรู
แบบปกติ ดังน้ี 
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   2.1  การดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิด จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ี
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 

              2.1.1  ดําเนินการวิจัยโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบทดสอบท่ีเปนปรนัย จํานวน 10 ขอ  
                               2.1.2  ข้ันแรกทําการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4 คน แบบคละ
ความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 เพ่ือใหเกิดความสมดุล เลือกหัวหนากลุม และเลขานุการ
ของกลุม   

              2.1.3  ครูใหนักเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจกันในกลุม จากน้ันใหสงเลขานุการ
ของกลุมออกมารับเอกสาร ใบความรู และใหใชอินเทอรเน็ตตามความสะดวก รวมถึงใหนักเรียนรวมกันคนหาขอมูล
ตามหัวขอท่ีกําหนด 

        2.2  การดําเนินการการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
                          2.2.1  ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยจัดการเรียนการสอนตามวิธีการจัดการเรยีนรูแบบ
ปกต ิใชรูปแบบการบรรยาย 
       2.2.2  ครูทบทวนความรูเดิมใหกับนักเรียน 
     2.2.3  ครูนําเสนอความรูใหม  เรื่อง  สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  แบงเปนเน้ือหาขอ
แบบรูปและความสัมพันธ  คําตอบของสมการ การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โจทยปญหาเก่ียวกับสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม 
      2.2.4  ครูและนักเรียนรวมกันคิดวิเคราะหหาขอสรุปวิธีแกปญหาท่ีถูกตอง 
      2.2.5  นักเรียนทําแบบฝกหัด จากหนังสือเรียน 
      2.2.6  ครูประเมินผลการทําแบบฝกหัดการหาคําตอบเรื่องสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ถาผานจะสอนเน้ือหาใหม แตถาไมผานทําการสอนซอมเสริม และประเมินผลจนกวาจะผานแลวจึงดําเนินการสอน
เน้ือหาใหมตอไป 
    3.  ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูท้ังสองกลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 10 ขอ เวลา 20 นาที  

 
ภาพระหวางการใชกิจกรรม 

 
หองท่ีใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคดิ จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 
 

            
 ภาพท่ี 1  กิจกรรมกอนเรียนเพ่ือนเตรียมพรอม  
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ภาพท่ี 2 นักเรียนเตรยีมพรอมสําหรับทํากิจกรรม 

 

 
ภาพท่ี 3 นักเรียนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
หองท่ีใชการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

   
ภาพท่ี 1 เรียนจากสื่อวิดิทัศน 

 

  
ภาพท่ี 2 นักเรียนทํากิจกรรมระหวางเรียน 
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ภาพท่ี 3 ครูอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปน
ฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาท่ี (t – test independent) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .01 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบ
ปกติ วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาท่ี (t – test independent) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .01 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบบูรณา
การแนวคิดจติตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี  1 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวดังน้ี 

1.  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว  กอนเรียน
กับหลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ

 
ตาราง 1   การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวกอนเรยีนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลีย้ง 
และการวิจัยเปนฐาน 

ผลสัมฤทธิ ์ n X  S.D. D∑  2D∑  t  

กอนเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ CCR 16 6.00 1.19  

61 
 

263 
 

10.70 
หลังเรียนดวยรูปแบบการสอนแบบ CCR 16 9.00 1.09 

 
 จากตาราง 1 พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง สมการตัวแปรเดี่ยว ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการแนวคดิจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบ
ปกติ  
 
ตาราง 2  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว หลังเรยีนของนักเรียน 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพ่ีเลี้ยง
และการวิจัยเปนฐานกับวิธีสอนแบบปกต ิ 

กลุมตัวอยาง N X  S.D. D∑  2D∑  t  

กลุมรูปแบบการสอนแบบ CCR 16 9.00 1.09 61 263  

3.46 
กลุมรูปแบบการสอนแบบปกติ 14 7.71 0.91 50 210 

จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรยีนของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาระบบพ่ีเลีย้งและการวิจยั
เปนฐานสูงกวานักเรยีนท่ีการจดัการเรยีนรูแบบปกต ิอยางมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  1 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยไวดังน้ี 
  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการตัวแปรเดีย่ว หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลีย้ง และการวิจยัเปนฐาน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01    
  2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ดวยการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษาระบบพ่ีเลี้ยงและการวิจัยเปนฐานสูงกวา
นักเรียนท่ีการจดัการเรียนรูแบบปกต ิอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย การสอบแบบบูรณาการแนวคิด  
จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  แสดงวา รูปแบบการสอนทําใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
สุบิน  ยมบานกวย  (2559)  พบวา  นักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูทางคณิตศาสตรแตกตางกันหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางงการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.01และในระหวางท่ีจัดกิจจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนเห็นคุณคาและเห็นประโยชนของเรื่องท่ีเรียน  
เปนไปตามแนวคิดของ  ปราณี  ออนศรี  (2557)  และเกิดการรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุม  ทํากิจกรรมอยาง
เต็มความสามารถดวยตนเอง  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ  เปนไปตามแนวคิดของ  สุริศา  ไขวพันธุ  (2555) 
         2.  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ี
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ พบวา นักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบแบบบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐานสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานท่ีไดตั้งไว ท้ังน้ีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ี
เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน เปนการจัดใหนักเรียนเนนการถาม แสวงหาคําตอบดวยตนเอง ดวยกระบวนการคิด 
คนควา และแสวงหาขอมูล โดยการจัดการเรียนรูจะเนนการใหคาํปรึกษามากกวาการบรรยาย แลวนักเรียนไดปฏิบัติ
มากข้ึน อีกท้ังยังสามารถใหนักเรียนสะทอนความคิด เพ่ือนําไปพัฒนาในช่ัวโมงตอๆไป ซึ่งสอดคลองกับวิจัย วรรณิ
กา ชาญสินธุ (2550).  ไดศึกษาผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนพรเจริญวิทยาโดยใชการวิจัยเปนฐาน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 วาสนา  ภูมี 
(2555).  การแกปญหาทางคณิตศาสตรและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหา และความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง อัตราสวนและ
รอยละ สูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกวาเกณฑรอย
ละ 70 
 
ขอเสนอแนะ 
          ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. สามารถนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูจิตตปญญาศึกษา ไปชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู
ท่ีเขาใจมากข้ึน 
  2. นําแผนการจดัการเรียนรูท่ีบูรณาการแนวคดิจิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน 
ไปใชกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรยีนไดมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบมากข้ึน 
  3. 0ควรมีการอบรมครผููสอนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ0แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการแนวคดิ
จิตตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลีย้ง และการวิจัยเปนฐาน เพ่ือเปนการขยายวิธีจัดการเรียนรูแบบน้ีใหแกครูผูสอนท่ีจะ
นําไปใชในการจัดการเรยีนรู 

0ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
0 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ0การจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการแนวคิดจติตปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยง และ

การวิจัยเปนฐาน0ของนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือใหนักเรียนมีกระบวนการคิดในระดับสูงข้ึน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลัง
การจัดการเรยีนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรู
แบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 และเพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 32 คน  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจดัการเรียนรูแบบ TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติสาสตร 
แบบสังเกตการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคตติอคณติศาสตร วิเคราะหขอมลูโดยใชคาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
สูงกวาเกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรยีนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก 
โดยพบวา การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม และการรับฟงความคดิเห็น มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ ความรวมมือกัน
ทํางาน และความมีนํ้าใจชวยเหลอืกันตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดบัมาก หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ TAI 
เรื่อง อสมการ โดยพบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันได และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสรมิความคดิรเิริ่มสรางสรรคตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูแบบ TAI / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานเปนทีม /  
  จตคติตอคณิตศาสตร 

Abstract 
 The purposes of this research were  to compare the mathematics achievement after learning by 
using Team Assisted Individualization for grade 9 with criterion at 60%, to compare the mathematics 
achievement before and after learning by using Team Assisted Individualization for grade 9, to study 
teamwork during learning by using Team Assisted Individualization for grade 9, and to study the attitude 
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in mathematics after learning by using Team Assisted Individualization for grade 9. The sample was 32 
students in grade 9 year from Kamphaeng phet Provincial Administration Organization School. in Second 
semester, 2017. They were randomly selected by cluster random sampling. The tools including Team 
Assisted Individualization plans, Mathematical  achievement test, Teamwork’s observation, and the 
attitude toward in mathematics. Data analyzed by mean, Standard deviation, and t-test  
 The result of this study were as follow: 
 1. Grade 9 students had mathematics achievement after learning by using Team Assisted 
Individualization was higher than the 60 percent of the criterion significantly at .05 level,   
 2. Grade 9 students had mathematics achievement after learning by using Team Assisted 
Individualization was higher than before the study significantly at .05 levels, 
  3.  Grade 9 students had teamwork skills during learning by using Team Assisted Individualization 
was high level. 
 4.  Grade 9 students had the attitude toward mathematics after learning by using Team Assisted 
Individualization was high level. 
 
Keyword :  Learning using Team Assisted Individualization / Mathematics achievement /  
     Teamwork skills / Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
   การจัดการเรียนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญและ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยเปนการจัดการเรียนรูท่ีให
นักเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือเปนการจัดการเรียนรูท่ีครูไม
ตองสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว
การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ (วิจารณ  พานิช, 2555) ซึ่งวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีสําคัญตอพัฒนาการความคิดของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรู มีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวน วิชาคณิตศาสตรยัง
สามารถทําใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิตและอาชีพ 
   การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีการ
ทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมน้ัน ยอมสงผลใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนและเพ่ือนรวมทีม ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนรูวิธี
หน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและการทํางานเปนทีม คือ การจัดการเรียนรูแบบ TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการ
สอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization 
Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริม
ความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TAI 
ยังสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล และฝกทักษะทางคณิตศาสตร  เชน ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูและการ
ทํางานเปนทีม โดยมีการคิดแกปญหารวมกันในกลุมเพ่ือนขณะปฏิบัติกิจกรรม (สุรพงษ  ทองเวียง, 2551) และวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI ยังสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน รวมไปถึงทําใหนักเรียนมี
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เจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยเชนกัน (เสาวลักษณ พุมสําเภา, 2549) ดังน้ันวิธีการจัดการ
เรียนรูดังกลาวจึงเหมาะแกการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา เน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนรูน้ันทําใหผูเรียนเกิดความรู เกิด
ทักษะ และเกิดเจตคติท่ีสูงตอรายวิชาน้ันๆ 
   จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจวิธีการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมสาํหรบักลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรและเปนกิจกรรมท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการ
รวมมือกันทํางานเปนกลุม นักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมี
ความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตรท่ีจําเปน ดังน้ันผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหสูงข้ึน 
และเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
   1. หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวา
เกณฑรอยละ 60 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI สูงกวากอน
เรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
     เน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อสมการ ประกอบดวย อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
และโจทยปญหาเก่ียวกับอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
  ระยะเวลา 
   ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก การจดัการเรียนรูแบบ TAI 
  ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
      ทักษะการทํางานเปนทีม 
       เจตคตติอคณติศาสตร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร  
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 87 คน 
 กลุมตัวอยาง  
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 32 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
   1.  แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ ซึ่งในแตละแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันการเขารวมกลุม โดยการจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวยนักเรยีนเกง ปาน
กลาง และออน  
    ข้ันท่ี 2. ข้ันนําเสนอบทเรียน โดยครูนําเสนอเน้ือหาแกนักเรียน ตามเน้ือหาของแตละหนวยการเรียน 
โดยใชสื่อการสอน ท้ังรูปธรรมและนามธรรมท้ังสาธิตและยกตัวอยางเพ่ือความเขาใจ  
    ข้ันท่ี 3. ข้ันการศึกษากลุมยอย โดยนักเรียนแตละกลุมจับคูกันศึกษาเอกสารแนะนําบทเรยีน ทํากิจกรรม
จากสื่อท่ีไดรับ เสร็จแลวสงใหเพ่ือนในกลุมตรวจ  
   ข้ันท่ี 4. ข้ันการทดสอบยอย โดยนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะในสื่อท่ีไดเรยีนจบแลว   
    ข้ันท่ี 5. ข้ันการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม โดยทดสอบนักเรียนดวยแบบทดสอบประจําหนวย 
(Unit Test) ถาไมผาน 60% ผูสอนจะพิจารณาแกไขปญหาอีกครั้ง จนกวานักเรียนเขาใจ ครูคิดคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม 
แลวจัดอันดับคะแนนของแตละกลุม 
   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนขอสอบแบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค 
(IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.66 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 
0.48– 1.00 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 – 0.50 
  3.  แบบสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจดัการเรียนรูแบบ TAI โดยการหาคาความ
ความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 
1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมัน่ โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.68 
  4.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ TAI โดยการหาคาความ
ความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.71 – 
1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมัน่ โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.73 

 การจัดการเรียนรูแบบ TAI 
     ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร  
    ทักษะการทํางานเปนทีม 
    เจตคติตอคณิตศาสตร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล  
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
  2.  การจดัการเรียนรูแบบ TAI จํานวน 8 แผน เวลา 12 ช่ัวโมง  
  3.  สังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI  
 5.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI  
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กับเกณฑรอยละ 60 โดยใชการทดสอบคาที (one sample t-test)  
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  3.  การสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI 
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  2.50 – 3.00   การทํางานเปนทีม   ระดับมาก 
  1.50 – 2.49   การทํางานเปนทีม   ระดับปานกลาง 
  1.00 – 1.49   การทํางานเปนทีม   ระดับนอย 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI วิเคราะห
โดยหาคาเฉลีย่ ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลีย่ ดังน้ี 
  4.50-5.00  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
  3.50-4.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก 
  2.50-3.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง  
  1.50- 2.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอย 
  1.00-1.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 กับเกณฑ 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลงัการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียน 
              ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 60 
 
 

การทดสอบ n k X  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 32 18 24.94 2.154 18.217 .000 

 *p < .05  
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 จากตาราง 1  พบวา หลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนองคการบริหาร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยมคีะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 77.94 โดยมีคา t = 18.217 และ Sig = .000 
 
 

  2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI  
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  S.D. t Sig. 

     คะแนนกอนเรียน 32 11.56 3.775 
32.945 .000 

     คะแนนหลังเรียน 32 24.94 2.154 

 *p < .05 
 จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคา t = 32.945 และ Sig = .000 
 3.  การสังเกตทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจดัการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
ตาราง 3   แสดงผลการสังเกตทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรยีนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
              โรงเรยีนองคการบรหิารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

 ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับทักษะ 

1. การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม 3.00 0 มาก 

2. ความรวมมือกันทํางาน 2.91 0.3 มาก 

3. การแสดงความคิดเห็น  2.81 0.4 มาก 

4. การรับฟงความคิดเห็น 3.00 0 มาก 

5. ความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน 2.88 0.34 มาก 

รวม 2.92 0.21 มาก 

 จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะการ
ทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก  ( X = 2.92 , S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาพบวา การแบง

หนาท่ีกันอยางเหมาะสม ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) และการรับฟงความคิดเห็น ( X = 3.00 , S.D. = 0.00) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมา คือ ความรวมมือกันทํางาน ( X = 2.91 , S.D. = 0.30 ) และความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน ( X = 2.88 ,S.D.= 0.21 )  
ตามลําดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ตาราง 4   แสดงผลการศึกษาเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจดัการเรียนรูแบบ TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
              โรงเรยีนองคการบรหิารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 

เจตคติตอคณิตศาสตร X  S.D. ระดับเจตคติ 

1. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทันสมัย 4.34 0.65 มาก 
2. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตผุล 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
3. สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
4. เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรเปน ประโยชนตอความกาวหนาทาง เทคโนโลยีใหม  
    ในปจจุบัน 4.34 0.70 

 
มาก 

5. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรค 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
6. ท่ีเรียนคณติศาสตรเพราะตองเรียนตามหลักสูตร 4.34 0.60 มาก 
7. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีนาเบ่ือ 2.00 0.88 นอย 
8. ขาพเจาจะมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.38 0.79 มาก 
9. ขาพเจาชอบคนควาหาความรูเก่ียวกับคณิตศาสตร เพ่ิมเติมอยูเสมอ 3.97 1.05 มาก 
10. อยากเรยีนคณติศาสตรทุกวัน 3.47 1.22 ปานกลาง 

รวม 4.10 0.72 มาก 

 จากตาราง 4  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ โดยมีคาทางสถิติดังน้ี ( X = 4.10 , S.D. = 0.72 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผล ( X = 4.78 , S.D. = 0.42 ) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําคณิตศาสตรไปใชใน

ชีวิตประจําวันได ( X = 4.72 , S.D. = 0.45 ) และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค( X = 4.63 ,  
S.D. = 0.49 )  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจดัการเรียนรูแบบ TAI หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  หลังการจัดการเรยีนรูแบบ TAI  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรสูงกวา
เกณฑรอยละ 60  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะการทํางานเปนทีม
ระหวางการจดัการเรียนรูแบบ TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบวา การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม และการรับฟง
ความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ความรวมมือกันทํางาน  และความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน  ตามลาํดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดบัมาก หลังไดรับการจัดการเรยีนรูแบบ TAI 
เรื่อง อสมการ โดยมคีาทางสถิตดิงัน้ี เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คณิตศาสตรสอนใหมเีหตผุล มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ สามารถนําคณติศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสรมิความคดิริเริ่มสรางสรรค ตามลําดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจงัหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
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   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI สูง
กวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน   
ทําใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคล และฝกทักษะทางคณิตศาสตร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ  ทองเวียง (2551) พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.38 และนักเรียนผานเกณฑ
รอยละ 70 
   2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง 
อสมการ  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการสรางแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ จํานวน 8 แผน เพ่ือเปนรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลายสําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมี
ความตื่นตัว อยากท่ีจะเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบ่ือ มีความแปลกใหม นักเรียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียน
มากยิ่งข้ึน นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งข้ึน นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เขาใจเน้ือหาท่ีเรียนอยาง
แทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552) พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธ์ิทางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3.  ทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง 
อสมการ พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจาก การจัดการเรียนรูแบบ 
TAI เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองชวยกันเพ่ือท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัย
ความรวมมือของสมาชิกภายในกลุมเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล  ใจโต  (2552) พบวา พฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาพรวมมีแนวโนมสูงข้ึนจากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI  
   4.  เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบ TAI เรื่อง อสมการ 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ TAI ผลดังกลาวเกิดจากการจัดการ
เรียนรูแบบ TAI เปนการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและ
สงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กองสิน ออนวาด (2550) พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี หลังการเรียน
แบบรวมมือ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําเสนอผลการวิจัยไปใช 
   1.  กอนการจัดการเรียนรูแบบ TAI ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางานเปนทีมและบทบาทหนาท่ีท่ีนักเรียนแต
ละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของหนาท่ีของตนท่ีมีตอ
ทีม ซึ่งจะทําใหการทํางานเปนทีมดําเนินไปไดดวยดี 
   2.  ในการจัดการเรียนรูแบบ TAI จะใชเวลามากกวาปกติ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบ TAI น้ัน นักเรียน
จะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึงควรใหเวลาแกนักเรียนในการทํา
กิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนทีมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากข้ึน 
   3.  ในการจัดการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนได
แสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกตางกัน ใชวิธีใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําใหคนออนเกิดความมั่นใจ
และเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
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   1.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและการเอา
ตัวรอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับช้ันอ่ืน ๆ 
   2.  ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยการจัดการเรียนรูแบบ TAI กับการ
จัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุม 

The Learning Activities. The quad by Learning Activities Cooperative (LT)  
for Grade 5 Anubranmueangkamphaengphetbannakhonchum School. 

 

กัญญาวีร  แสงทาว
1
  อุไรวรรณ ปานทโชติ2  และ  สายบัว  ธรรมสอน3 

Kanyawee Sangthao1  Uraiwan Pantachord2 and Saibua Tummasorn3 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
กัน (LT) และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาล
เมืองกําแพงเพชรบานนครชุม จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการศึกษาพบวา  
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) / เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 

Abstract 
 This research purpose to compare achievement in mathematics the quad Grade 5 students 
after learning activities Cooperative (LT) to 70 percent threshold to compare achievement in 
mathematics The quad Grade 5 students before and after the learning activities Cooperative (LT) to 
study attitudes toward mathematics students of Grade 5, which is rectangular. After learning activities 
Cooperative (LT). The population in this study were students in Grade 5 at the school in Kamphaeng 

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
3ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุม 
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Phet  Nakhon Chum house 30 people. The instruments used in the study plan learning activities 
Cooperative (LT). Math achievement test Measuring attitudes toward mathematics. The statistics 
used in data analysis were mean, standard deviation and t test 
 The study indicated that 
 1.  Grade 5 students have been learning activities Cooperative (LT) is an achievement in 
mathematics. The rectangles above the 70 percent level of statistical significance. 05. 
 2. Grade 5 student achievement in mathematics. The quad After learning activities 
Cooperative (LT) higher than the previous class. The statistical significance level. 05. 
 3. Grade 5 student attitude toward mathematics. The quad After learning activities 
Cooperative (LT) level when considering that the teachers made me more understanding. Has the 
highest average, followed by the teacher for advice when I do not understand very well, and 
teachers make learning math fun, respectively. 
 
Keywords: learning activities Cooperative (LT) / Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีความสําคัญในดานการพัฒนาผูเรียนใหรูจักใชความคิดเหตุผล เพ่ือท่ีจะพัฒนาวิธีการเสาะ
แสวงหาความรูใหมและพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาของความงามในระเบียบการใช ความคิดโครงสรางของวิชาท่ีจัดได
อยางกลมกลืนอันจะสงผลการสรางจิตใจของมนุษยใหมีความละเอียดรอบคอบและสุขุมเยือกเย็นเมื่อผูเรียนไดผานการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตรคณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีชวยฝกใหผูเรียนเปนคนมีความคิดรวบยอดมีเหตุมีผลใชการคิดท่ีมี
เหตุผลในการแกปญหาตารางๆคณิตศาสตรจึงเปนมากกวาเลขคณิตท่ีเก่ียวกับจํานวนและการคิดคํานวณเปนท้ังภาษา
ทางสัญลักษณ และความสัมพันธสามารถศึกษาเก่ียวกับรูปรางขนาดและท่ีวาง รวมท้ังมีการตีความแปลความหมาย 
ขอมูลและกราฟดวยและศกึษาการเปลีย่นแปลงจํานวนไมรูจบและจาํนวนจํากัดซึ่งกําหนดข้ึนดวยขอความทางสัญลักษณ
ท่ีกระชับรัดกุมสื่อความหมายไดคณิตศาสตรจึงเปนภาษาซึ่งดําเนินไปดวยการคิดมากกวาการฟง (สุนันทา  มูลมาก, 
2554)   
 กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) เปนวิธีการหน่ึงท่ีจะกระตุนใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอบทเรียนอีก
ท้ังชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ วิธีการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จมากข้ึนและมีผลทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ 3-5 คน ครู
แนะนําทักษะในการเรียนรวมกัน แนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุมแลวแจงจุดประสงคการ
เรียนรู ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนแกนักเรียนสอยเน้ือหาใหมและแนะนําแหลงขอมูล มอบหมาย
ภาระงานใหแตละกลุมอธิบายข้ันตอนการทํางาน กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม  ครูแจกใบ
งานกลุมละ 1 ชุดแตละกลุมแบงหนาท่ีแกสมาชิกในกลุม ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามหนาท่ี แตละกลุมสงกระดาษคําตอบ
เพียง 1 ชุด เปนผลงานของกลุมซึ่งทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากัน สมาชิกภายในกลุมจะหมุนเวียนเปลี่ยนหนาท่ีกันใน
โจทยขอตอไป ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบและทดสอบ  ครูตรวจผลงานกลุม หรือ อาจสุมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน 
หรือทดสอบยอยเปนรายบุคคลไมมีการชวยเหลือกันภายในกลุม ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานกลุม 
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ครูประเมินผลพฤติกรรมการทํางานกลุม ถาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใดมีการ
ทดสอบยอยใหนําคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม ใหการเสริมแรงแกกลุมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดโดย
การใหคําชมเชย ใหรางวัล หรือติดรายช่ือ กลุมคนเกงวันน้ีท่ีบอรดหนาช้ันเรียน และใหกําลังใจกลุมท่ียังไมประสบ
ความสําเร็จ นักเรียนทุกคนท่ีผานประสบการณทุกอยางครบข้ันตอน จะสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร
มากข้ึน (เจริญ  ผาลาศาสตร, 2554) 
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 จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจยัสนใจท่ีจะพัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือกัน (LT) โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุมและเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาวิจัยท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเน้ือหาสาระคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอนคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
  ตัวแปรตาม  ไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร  
       - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนคร
ชุมในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  
 เครื่องมือวิจัย  
  1.  แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  จํานวน 8 แผน หาคณุภาพโดยให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิด เลือกคําตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 
ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยู

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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ระหวาง 0.67–1.00  ดานความเช่ือมั่น โดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.75 ดานความยากงายอยู
ระหวาง 0.30 - 0.80 และดานอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 - 0.53 
  3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดบัจํานวน 20 ขอ มีคาคุณภาพดาน
ความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และดาน
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.66 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรเรื่องรูปสี่เหลี่ยมกอนเรียน 
 2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค (LT) 
 3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลัง
เรียน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70  โดยการทดสอบคาที (One sample t-test) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)  โดยการทดสอบคาที (Dependent samples t-test) 
 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)  โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
คาเฉลี่ยดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบัมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบัมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบัปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบันอย 
  คาเฉลี่ย  1.50-1.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบันอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 

 N µ X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 30 21 21.23 2.41 .529* .000 

 *P< .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน (LT)  สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
21.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.41 และ t=.529 
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2   แสดงผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N X  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 30 10.16 3.70 

15.25* .000 
หลังเรียน 30 21.23 2.41 

 *P< .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี t=15.25 
 
 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด 

  กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร X  S.D. แปลผล 

1. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 3.90 0.96 มาก 

2. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ 4.13 1.10 มาก 
3. ครูทําใหการเรยีนคณติศาสตรสนุกสนาน 4.03 1.12 มาก 
4. การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน 4.23 0.89 มาก 
5. เครียดทุกครั้งท่ีตองเรียนคณิตศาสตร 2.43 1.16 นอย 
6. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็น 

3.87 0.97 
มาก 

7. ฉันอยากใหเวลาเรยีนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ 3.13 1.59 ปานกลาง 
8. ขณะท่ีครสูอน ฉันจะตั้งใจ และติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ
หนาย 

3.77 0.97 
มาก 

9. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตผุล 3.83 1.14 มาก 
10. ฉันสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 3.70 1.44 มาก 

รวม 3.70 0.53 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70 และ S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.23 และ S.D.=0.89) รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนํา
เปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ ( X =4.13 และ S.D.=1.10) และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ( X =4.03 และ 
S.D.=1.12) ตามลําดับ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจและครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ของคะแนนท่ีไดจาก
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัยท่ีตั้งไว เพราะการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) เสริมสรางนักเรียนในการใหความชวยเหลือกันในกลุม เกิดทักษะกระบวนการคิดแกปญหาใหตนเอง 
และเพ่ือนเพ่ิมข้ึน สงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในตนเองจากการทํางานรวมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของพิลาศลักษณ  อาคมศิลป (2556) กลาววา การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยกลุมตัวอยางในครั้งน้ีไดแก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 2 หองเรียนมีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ดัชนีประสิทธิพลของผูเรียน หลังจากไดเรียนดวย
บทเรียนเครือขายโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT คิดเปนรอยละ 74 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ในการวิจัยท่ีตั้งไว การท่ีผลการวิจัยเปนเชนน้ีเปนเพราะการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน (LT) ซึ่งมีกระบวนการและ
ข้ันตอนในการสอน ประกอบดวย ข้ันเตรียม ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุป และ ข้ันประเมินผล ซึ่งนักเรียนทุกคน
จะตองทําความเขาใจอยางชัดเจน ในข้ันตางๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตรชัย  กองสอน (2557) กลาววา การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ไดผลการศึกษาพบวา 1 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT เรื่องพหุนามมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
เพราะการจัดการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของคณิตศาสตร ผานกระบวนการ
ทํางานรวมกันท่ีสมาชิกทุกคนตองทําเพ่ือความสําเร็จของกลุม การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการแสวงหาความรูทําให
นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองและบุคคลอ่ืนมากข้ึน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและคิดหาแนวทางการ
ทํางานรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของจันทิมา  รัตนวาร (2557) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง ความ
นาจะเปน และวัดเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกันผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกัน ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางาน
กกลุมและบทบาทหนาท่ีท่ีนักเรียนแตละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 
ตระหนักถึงความสําคัญของหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอกลุมซึ่งจะทําใหการทํางานกลุมดําเนินไปไดดวยดี 
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกัน จะใชเวลามากกวาปกติ เน่ืองจาก
ในการทํากิจกรรมกลุมนักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึง
ควรใหเวลาแกนักเรียนในการทํากิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
กลุมและพัฒนาการคิดวิเคราะหมากข้ึน 
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  3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกตางกันใชวิธีการใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําให
คนออนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือ รูปแบบอ่ืนๆท่ีมีตอความสามารถในการเรยีนรู 
เชน การเรียนรูเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรอื TAI) การประสบ
ความสําเร็จเปนทีม (STAD) หรือ การสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (GI) เปนตน 
  2.  ควรมีการนําวิธีการจดัการเรียนรูแบบอ่ืนๆมาบูรณาการ รวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรูคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง โดยเทียบกับเกณฑ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรสีอง กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการเรยีนดวย
ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรยีนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ จาํนวน 1 หองเรียน 
มีนักเรียน 46 คน ท่ีไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู คือ ชุดการเรียนรูคณติศาสตร 
เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยก 
ตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.76 และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ   
การใชชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหนุามดีกรสีอง ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.71 การ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การหาประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
โดยใช E1 และ E2 การทดสอบความแตกตางของคะแนนสอบกอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง 
การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสอง โดยใชสตูร t – test แบบ Independent และหาคาความพึงพอใจโดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวา  
            1.  ชุดการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง มีประสิทธิภาพเทากับ 
75.66/86.22 สูงกวาเกณฑ 70/70  
            2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
            3.  ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง 
ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83   
 

คําสําคัญ: ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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The purposes of this research were to 1) study efficiency of mathematics leaning packges 
subject factorization of guadratic polynomial by compare with criterion 70/70, 2) compare their 
leaning achievement subject factorization of guadratic polynomial before and after leaning with 
mathematics leaning packges and 3) study satisfaction with leaning by mathematics leaning packges 
subject factorization of guadratic polynomial. The samples consisted of 46 of eight – grade students 
Lomsakwittayakom school lomsak district phetchabun province acquired by use simple random 
sampling method. The instrument included 1) mathematics leaning packges subject factorization of 
guadratic polynomial, 2) mathematics learning achievement test subject factorization of guadratic 
polynomial the reliability of test is 0.76 and 3) satisfaction questionnaires with mathematics leaning 
packges subject factorization of guadratic polynomial the reliability of 0.71. The collected data was 
analyzed by efficiency of mathematics leaning packges subject factorization of guadratic polynomial 
by use E1 and E2, t – test independent, mean ( X ) and standard deviation (S.D). 

The result found that; 
            1.  Mathematics leaning packges subject factorization of guadratic polynomial efficiency as 
75.66/86.22 taller than criterion 70/70. 
            2.  Mathematics learning achievement subject factorization of guadratic polynomial after 
taller than before learning with mathematics leaning packges was significant at .01 level.  
            3.  Satisfaction with leaning by mathematics leaning packges subject factorization of 
guadratic polynomial overall the level of satisfaction was highest by mean ( X ) as 4.62 and standard 
deviation (S.D) as 0.83. 
 

The Keywords:  mathematics leaning packges / mathematics learning achievement / satisfaction 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ระบบการศึกษาของไทยในยุคปจจุบันน้ีถือไดวามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมุงเขาสูโลกแหงยุคศตวรรษท่ี 21 โดยนโยบายดังกลาวมุง
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเปนไทย มีทักษะดานการคดิวิเคราะห มีความคิดสรางสรรค สามารถ
ทํางานรวมกับ 
ผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางมีความสุข และท่ีสําคัญเพ่ือใหทันตอความเจรญิกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีซึ่งความเจรญิกาวหนาดังกลาวข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ของแตละบุคคล ดังคํากลาวของชิต จิตใจด ี(2550) ท่ีวา “ความรูทางดานวิชาการท่ีจะสงผลใหเกิดการเรียนรู และสราง
แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย คือ วิชาคณติศาสตร เพราะเปนวิชาท่ีทําใหคนน้ันมีการคดิอยางเปนเหตุเปนผล 
สมองไดรับการกระตุนตลอดเวลา” 
 คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางดานกระบวนการคดิของมนุษย โดยทําใหมนุษย
น้ันมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ควบคูไปกับกระบวนการคดิในแบบท่ีสรางสรรค มีเหตุผล 
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหหรือพิจารณาปญหาสถานการณตาง ๆ ไดอยางละเอียด รอบคอบ พรอมกับมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังทําใหสามารถคาดการณเพ่ือวางแผนในการตดัสินใจแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ท้ังน้ีคณิตศาสตร
ถือไดวาเปนพ้ืนฐานอันสาํคัญในการศึกษาข้ันสูงรวมถึงศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนยังเปนเครือ่งมือสําคัญท่ีชวยใน
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรอีกดวย เหตุน้ีจึงทําใหคณิตศาสตรมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก 
และยังชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยในดานตาง ๆ ใหดีข้ึน เชน ดานการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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 ถากลาวถึงเรื่องของการเรียนการสอนในรายวิชาคณติศาสตรแลวน้ันผูสอนบางคนอาจยังไมเขาใจถึงแกน
สําคัญของวิธีการสอนโดยแทจริงซึง่ผลท่ีตามมาก็คือทําใหระบบการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ดวยเหตุน้ี ครูผูสอน
จึงตองศึกษาคนควาหาวิธีการ พรอมกับหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ มีสิ่งจูงใจใหผูเรียน
เกิดความคดิท่ีอยากรู อยากเห็น อยากลอง มีรูปแบบในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย มีทักษะกระบวนการ ครตูอง
แสวงหาวิธีการท่ีจะทําใหนักเรียนน้ันประสบความสําเรจ็ดวยการเปนผูกํากับตนเอง เปนนักแกปญหาท่ีไดผล พรอมท้ัง
เปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวมในการแสดงออกดานความคิดเห็นและตดัสินใจเลือกบทเรยีนท่ีตองการเรยีนรูในลักษณะ
เปนกลุมๆ หรือศึกษาดวยตนเอง เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการท่ีแตกตางของนักเรียนได และท่ีสําคญัควรมี
การเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ ดวย โดยใชคณติศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูและใชในการแกปญหา มี
การนําความรูทางดานคณิตศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพ รวมท้ังมีการนําคณิตศาสตรไปเช่ือมโยงกับสถานการณตาง ๆ 
ในโลกแหงความเปนจริง เพ่ือใหนักเรียนมองเห็นคณุคาและประโยชนของคณิตศาสตร และสามารถท่ีจะนําไปประยุกตใช
ในบริบทตาง ๆ ของสถานการณในชีวิตจริงได (กฤษฎา นรินทร และคณะ, 2556)  
 จากการสมัภาษณครูประจาํวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนหลมสัก
วิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 40 ในปการศึกษา 2558 และ 2559 ท่ีผานมา พบวา นักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดคะแนนเฉลีย่จากการสอบวิชาคณติศาสตรเพ่ิมเตมิ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรสีอง รอยละ 59.50 และ 61.20 ตามลําดับ (อุไร ธรรมศภุโกศล, 2560) ซึ่งมีคะแนนเฉลีย่นอยกวาท่ีทางโรงเรียน
ไดตั้งเปาหมายเอาไว คือ รอยละ 70.00 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะนักศกึษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร 
คณะครุศาสตร เมื่อไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุแลว พบวา สาเหตุท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงอาจเกิดจากสื่อการสอนท่ีใช 
กลาวคือ หนังสือท่ีนํามาใชประกอบการเรยีนการสอน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ขาดความนาสนใจ 
พรอมกับขาดความกระตือรือรนในดานการเรียน สงผลใหนักเรยีนมีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรจึงทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเปาหมายท่ีครผููสอนกําหนด 
  จากการศึกษางานวิจัยของ มณรีตัน สิทธิโชค (2558) เก่ียวกับชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน
เปนรายบุคคล (TAI) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา ชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเพ่ือนชวย
เพ่ือนเปนรายบุคคล (TAI) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบระหวางเรยีน/คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
สูงกวาเกณฑมาตรฐาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชชุดการเรียนคณิตศาสตรแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนรายบุคคล 
(TAI) เรื่อง อัตราสวนและรอยละ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลีย่กอนเรียน แสดงวา ชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรเปนสื่อท่ีสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรได เพราะชุดการเรียนรูคณิตศาสตร
เปนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีใหนักเรียนน้ันไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มี
อิสระในการคิด การลงมือปฏิบัตกิิจกรรม ทุกคนมีโอกาสท่ีจะใชความคิดของตนเองโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรยังชวยลดเวลาในการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ได โดยครเูปนผูสรางโอกาสทางการเรยีน
การสอน มีกิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนลงมือปฏิบัตเิปนรายบุคคลหรือกลุม และผูเรียนจะดําเนินการเรียนจากคําแนะนํา
ในชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนไปตามลาํดับข้ันตอนดวยตนเอง โดยมีความสอดคลองกับธรรมชาตขิองนักเรียนในทุก
ระดับท่ีมคีวามอยากรู อยากคิดคนในสิ่งตาง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการคดิไปทีละข้ันตอน ตรงกับ
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนของบลูมท่ีกลาวไววา“การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกนักเรียนไดปฏิบัติตามท่ี
ตองการ นักเรียนยอมทํากิจกรรมน้ันดวยความกระตือรือรน โดยจะกอใหเกิดความพึงพอใจ การมเีจตคติท่ีดี และเกิด
ความสําเร็จทางดานการเรียนได”  
 จากสาเหตุดังกลาวในขางตนและจากคุณลักษณะเดนของชุดการเรยีนรูทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําชุดการเรียนรู 
คณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง ไปใชเปนสื่อประกอบการเรยีนการสอนของนักเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรใหเพ่ิมสูงยิ่ง ๆ ข้ึน และเพ่ือใหบรรลผุลตามเปาหมายท่ีทางโรงเรียนไดกําหนดเอาไวตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
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 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
โดยเทียบเกณฑ 70/70 
 2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสอง 
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดการเรยีนรู 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรยีนรูวิชาคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ                         
ของพหุนามดีกรีสอง 
 

สมมติฐานการวิจัย 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวา                 
กอนเรียนดวยชุดการเรียนรู 
 

ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
   การวิจัยครั้งน้ี ใชเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ระดับช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ท่ีประกอบไปดวย การแยกตัว
ประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรสีอง 
ท่ีเปนกําลังสองสมบูรณ และการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองท่ีเปนผลตางกําลังสอง 
  ดานตัวแปร 
   ตัวแปรตน    ไดแก    ชุดการเรียนรู 
   ตัวแปรตาม   ไดแก    - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                                           - ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร 
           ดานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการทดลอง ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลอง 10 สัปดาหๆ  1 
คาบ รวม 10 คาบ   
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
           ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ท่ี
กําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 406 คน 
          กลุมตัวอยาง 
           กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 8 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ ท่ีกําลังเรยีนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรยีน 46 คน โดยการสุมอยาง
งาย (Simple random sampling) และใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
         เครื่องมือวิจัย 
           1.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คอื ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สอง 
   มีข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพดังน้ี 

 

ชุดการเรยีนรู 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร 

 



572 
 

 

                1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปพุทธศักราช 2551  
                1.2  ศึกษาเอกสารการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง                              
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
                1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร 
                1.4  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูแตละขอ เพ่ือกําหนดจุดประสงคยอย 
                1.5  สรางชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรตามจุดประสงคการเรียนรู 
                  1.6  นําชุดการเรียนรูคณติศาสตรไปใหผูเช่ียวชาญดานการสอน การวัดผลการศึกษา และ
คณิตศาสตร จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบบทเรยีน เน้ือหา และแบบทดสอบยอยในแตละเน้ือหา 
                1.7  นําชุดการเรียนรูคณติศาสตรท่ีปรับปรุงแลวไปหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
คณิตศาสตร ดังน้ี 
                       1.7.1  นําชุดการเรียนรูคณิตศาสตรไปทดลองกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง ท่ีมีระดับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ํา จํานวน 1 คน เพ่ือทําการตรวจสอบหาขอบกพรอง 
                       1.7.2  นําชุดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีไดทําการปรับปรุงแกไข ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ท่ีมีระดับผลการเรียนวิชาคณติศาสตรปานกลาง จํานวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบหา
ขอบกพรอง 
                       1.7.3  จัดพิมพชุดการเรียนรูคณติศาสตรเปนรูปเลม แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป 
           2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถาม               
ความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูคณติศาสตร  
                2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง มีข้ันตอนการสรางและการหาคณุภาพดังน้ี 
                      1)   ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร                   
                      2)   ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
                      3)   สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือกําหนดเน้ือหา/จุดประสงคการเรียนรู จํานวนขอสอบ
พฤติกรรมท่ีใชวัดในแตละเน้ือหาหรือจุดประสงคการเรยีนรู 
                      4)   สรางขอสอบจาํนวน 1 ฉบับ ท่ีมีลักษณะเปนแบบปรนัย ท่ีมีตัวเลือก 4 ตัว จํานวน 10 ขอ                     
ตามตารางวิเคราะหหลักสตูร 
                       5)   นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปใหผูเช่ียวชาญทางดานการสอนคณิตศาสตรและวัดผล
การศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา (Content validity) โดยประเมินความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับเน้ือหา/จุดประสงคการเรียนรู มเีกณฑการประเมนิดังน้ี       
                       +1     หมายถึง      แนใจวาขอสอบวัดเน้ือหา/จดุประสงคขอน้ัน 
                                   0      หมายถึง      ไมแนใจวาขอสอบวัดเน้ือหา/จุดประสงคขอน้ัน 
                          -1      หมายถึง      แนใจวาขอสอบไมวัดเน้ือหา/จุดประสงคขอน้ัน 
         นําผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ ไปหาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความตรงเชิงเน้ือหา 
(IOC) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป พบวา มีคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูในเกณฑ จํานวน 10 ขอ คือ มีคาความตรงเชิงเน้ือหา 
(IOC) ตั้งแต 0.67 – 1 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ 
                        6)  นําแบบทดสอบไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีเรียนในช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนหลมสกัวิทยาคม ท่ีเคยเรียนในเน้ือหาน้ีแลว จํานวน 100 คน แลวนําผลการสอบมาทําการ
วิเคราะหหาคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) เปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจาํแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป พบวามีขอสอบท่ีอยูในเกณฑดังกลาว
จํานวน 10 ขอ คือ มีคา 
ความยาก (p) ระหวาง 0.44 – 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.37 – 0.96 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ 
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                      7)   นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ท่ีเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียน 
หลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 100 คน แลวจึงนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร คูเดอร 
ริชารดสัน (KR – 20) ซึ่งพบวา แบบทดสอบมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.76  
                      8)  จัดพิมพแบบทดสอบเปนรูปเลม แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป 
                2.2   แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ                    
พหุนามดีกรสีอง มีข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพดังน้ี 
                     1)   ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถาม 
                     2)   วิเคราะหเน้ือหาท่ีจะวัด เลือกรูปแบบเครื่องมือท่ีจะวัดและกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
                    3)   ทําการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะของแบบวัดจะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ มีตัวเลือก 5 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

คะแนน พึงพอใจมาก 4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจนอย 2 คะแนน และพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

สวนเกณฑการแปล 
ความหมายมีดังน้ี (บุญชม ศรสีะอาด, 2545) 
                           คาเฉลี่ย ( X )                                      ระดับความพึงพอใจ 
                           4.51  -  5.00                                      มากท่ีสุด 
                           3.51  -  4.50                                      มาก 
                           2.51  -  3.50                                      ปานกลาง 
                           1.51  -  2.50                                       นอย 
                           1.00  -  1.50                                       นอยท่ีสุด 
                       4)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญดานการศึกษาและวัดผล
การศึกษา จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงในสวนดานเน้ือหา (Content validity) โดยประเมินความ
สอดคลองระหวางคําถามกับเน้ือหา มีเกณฑการประเมิน ดังตอไปน้ี       
                         +1      หมายถึง       แนใจวาขอคําถามวัดเน้ือหาน้ัน 
                                     0      หมายถึง       ไมแนใจวาขอคําถามวัดเน้ือหาน้ัน 
                            -1      หมายถึง       แนใจวาขอคําถามไมวัดเน้ือหาน้ัน 
         นําผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญคํานวณหาคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) และคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาความตรง
เชิงเน้ือหา (IOC) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป พบวา มีคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูในเกณฑ จํานวน 10 ขอ คือ มีคาความตรง 
เชิงเน้ือหา (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ 
                      5)   นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบ (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
ท่ีเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอ โดยใชเทคนิค 33% และใชสูตร t-test แบบ Independent ในการวิเคราะหเลือกขอคําถามท่ีมีคา t ตั้งแต 1.75 
ข้ึนไป พบวา มีขอคําถามท่ีอยูในเกณฑ จํานวน 10 ขอ คือ มีคา t ตั้งแต 2.48 – 7.91 แลวจัดพิมพเปนแบบทดสอบ 
                       6)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบ (Try out) กับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ี
เรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนหลมสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความ
เช่ือมั่น โดยใชสัมประสิทธแอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบวา มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.71  
                      7)   จัดพิมพแบบสอบถามเปนรูปเลม แลวนําไปใชในการวิจัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ท่ีจัดทําข้ึน ไปทําการ
ทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยข้ันแรกไดใหนักเรียนแบงกลุม ออกเปน 8 กลุม กลุมละประมาณ 6 คน จากน้ันผูวิจัยไดนํา
ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง ไปใหนักเรียนกลุมละ 2 เลม พรอมกับ
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มอบหมายใหนักเรียนชวยกันศึกษาข้ันตอนวิธีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีมอียูภายในชุดการเรียนรูคณติศาสตร จากน้ัน ผูวิจัย
ไดใหนักเรียนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งของชุดการเรยีนรูคณติศาสตร โดยผูวิจัยจะคอยสังเกตการปฏิบัติ
กิจกรรมและใหคําแนะนําอยางใกลชิด อน่ึงการท่ีผูวิจัยคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนน้ัน เพ่ือหาขอบกพรอง
ท่ีเกิดข้ึนและหาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขและเมื่อนักเรียนไดดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งของชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรเสร็จเรียบรอยแลวน้ันผูวิจัยไดใหนักเรยีนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชชุดการเรยีนรูคณติศาสตร 
เปนลําดับตอไป 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร 
  ผูวิจัยไดนําชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง ไปทดลองกับ
นักเรียน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ไดผลดังน้ี 
 

ตาราง 1   แสดงคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง 
              เปรียบเทียบกับเกณฑ 70/70  
 

 

เร่ือง 
เกณฑ 70/70 

E1 E2 

1. การแยกตัวประกอบโดยใชสมบัติการแจกแจง 79.71 88.49 
2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองตัวแปรเดียว                  76.45 85.42 
3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองท่ีเปนกําลังสองสมบูรณ                  72.55 89.65 
4. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีองท่ีเปนผลตางของกําลังสอง                  73.91 81.30 

รวม 75.66 86.22 
       

         จากตาราง 1 พบวา ประสทิธิภาพของชุดการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรสีอง 
สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 คือ มีคาประสิทธิภาพโดยภาพรวม เทากับ 75.66/86.22 และเมื่อพิจารณาชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรในแตละเรื่อง พบวา สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 70/70 
 

 2.   การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ของพหุนามดีกรีสอง กอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร  
 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ
พหุนามดีกรสีอง กอนเรียนกับหลงัเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ไดผลดังน้ี 
 

ตาราง 2  การเปรยีบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตวัประกอบของ  
             พหุนามดีกรีสอง กอนเรียนกับหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร 
 

 

การทดสอบ 
 

 
 

     X  
 

D∑  
 

 2D∑  
 

 

กอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร 46 7.41 219 1,431 10.99** 

หลังเรียนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร 46 12.17    
 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสอง 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 3.   การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง   
 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ดีกรีสอง ไดผลดังน้ี  
  

ตาราง 3   ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรยีนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบ  
              ของพหุนามดีกรีสอง 
 

 

 

 จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอการเรยีนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของ            
พหุนามดีกรสีอง ภาพรวมจัดอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบ่ียงเบน

 
ประเด็น/หัวขอ 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

ความ
แปรปรวน 

(S.D.) 

ระดับ              
ความพึงพอใจ 

1.  ดานบรรยากาศการจดัการเรียนรู 
    1.1  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ชวยใหนักเรียน
เกิดความกระตือรือรนตอการเรยีน 

4.74 0.57 มากท่ีสุด 

    1.2  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ทําใหนักเรียน
มีอิสระในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

4.65 0.74 มากท่ีสุด 

     1.3  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ชวยใหนักเรียน
มีอิสระในการทํากิจกรรมดวยตนเอง 

4.67 0.70 มากท่ีสุด 

     1.4  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ชวยให
บรรยากาศในหองเรียนเปนท่ีนาสนใจ พอใจ สนุกและตื่นเตน 

4.78 0.55 มากท่ีสุด 

รวมดานบรรยากาศการจดัการเรียนรู 4.71 0.64 มากท่ีสุด 
2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     2.1  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ทําใหนักเรียน
มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง การแยกตัวประกอบของ              
พหุนามดีกรสีอง มากยิ่งข้ึน 

4.65 0.67 มากท่ีสุด 

    2.2  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ทําใหนักเรียน
เขาใจและใชกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนข้ันตอน 

4.52 0.69 มากท่ีสุด 

รวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.59 0.68 มากท่ีสุด 
3.  ดานการจัดรปูเลมชุดการเรียนรู 
    3.1  ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรมีเน้ือหาครบถวนสมบูรณ 4.52 0.75 มากท่ีสุด 
    3.2  ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรมีสสีันสวยงาม                               
และมีความนาสนใจ 

4.54 0.62 มากท่ีสุด 

รวมดานการจัดรูปเลมชุดการเรยีนรู 4.53 0.69 มากท่ีสุด 
4.  ดานประโยชนในการเรียน 
     4.1  การเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร ชวยใหนักเรยีน               
นําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน 

4.52 0.72 มากท่ีสุด 

    4.2  การเรยีนดวยชุดการเรยีนรูคณติศาสตร ชวยฝกให
นักเรียนมีวินัยตอตนเองและมีความรับผดิชอบในการเรยีน 

4.57 
 

0.58 
 

มากท่ีสุด 

รวมดานประโยชนในการเรยีน 4.55 0.65 มากท่ีสุด 
รวมท้ังหมด 4 ดาน 4.62 0.83 มากท่ีสุด 
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มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกดาน คือ มีคาเฉลี่ย ( X

)  
/สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 4.71/0.64, 4.59/0.68, 4.53/0.69 และ 4.55/0.65 ตามลาํดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สูงกวาเกณฑ 
70/70   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน ดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร อยางมีนัยสาํคัญ ทางสถิตท่ีิระดับ .01   
 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดกีรีสอง 
ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยจากผลของการวิจัยครั้งน้ี 

พบวา มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว น่ันคือ มีประสิทธิภาพเทากับ 79.71/88.49, 76.45/85.42, 
72.55/89.65 และ 73.91/81.30 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง มีคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหดัระหวางเรยีน ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 79.71, 76.45, 72.55 และ 73.91 ตามลําดับ และคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังการเรยีน
ดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 88.49, 85.42, 89.65 และ 81.30 ตามลําดับ เพราะฉะน้ัน 
ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรจึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ แสดงวา ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปน
นวัตกรรมทางดานการศึกษาท่ีสามารถทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกชกร 
พัฒเสมา (2558) ธารทิพย พิทักษสาลี (2557) และ ปุณณภา พลเยี่ยม (2554) ท่ีพบวา ชุดการเรียนรูท่ีไดสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 เน่ืองจากนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจอยางถองแท 
และมีโอกาสทบทวนไดหลายครั้งเมื่อไมเขาใจ 
 2.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู
คณิตศาสตร 
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา บทเรียนน้ีทําใหนักเรียนมีการพัฒนาในการเรียนจริง ซึ่งมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของดวงพร จันทรสวาง (2558) วิรัตน เจริญสุข (2554) และ เจริญศรี โสขวัญฟา (2554) ท่ีพบวา นักเรียนท่ี
ไดเรียนโดยใชชุดการเรียนรู จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เชนกัน 
    3.     จากการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุ
นามดีกรีสอง พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.62 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.83 แสดงวา การเรียนดวยชุดการเรียนรู
คณิตศาสตร ทําใหนักเรียนมีความรูสึกชอบ มีความเปนอิสระท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และมีความพึงพอใจตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร อีกท้ังนักเรียนยังใหความสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของมณีรัตน สิทธิโชค (2558) 
และมุน สารสิน (2558) พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดเรียนโดยใชชุดการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด  
 

ขอเสนอแนะ 
 0ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
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   1.  ชุดการเรยีนรูคณิตศาสตรท่ีสรางข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ซึ่งครูสามารถนําชุดการเรียนรู
คณิตศาสตรน้ี ไปใชในการสอนซอมเสริมวิชาคณติศาสตร ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือใชแกปญหานักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
  2.  ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนชุดการเรยีนรูท่ีเรียนดวยตนเอง ดงัน้ัน จะใชไดผลดีกับนักเรียนท่ีมี
ความสามารถ ทักษะ รวมท้ังมสีมาธิท่ีดีในการอาน 
  3.  คณิตศาสตรเปนเน้ือหาท่ียากนักเรียนตองมีเวลาในการศึกษาและมีเวลาในการทบทวนหรือฝกทํา
หลายๆ ครั้ง ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรเปนสื่อการสอนอยางหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนมีโอกาสทบทวนดวยตนเองซ้ํากัน
หลายๆ ครั้งได เมื่อไมเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียน รวมท้ังชวยกระตุนความสนใจและนักเรียนไดมีอิสระในการทําบัตรกิจกรรม
และบัตรแบบฝกหัด สามารถปรึกษาหารือกับเพ่ือนๆ ในขณะท่ีทําบัตรกิจกรรมและบัตรแบบฝกหัด ทําใหไดแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน 
         0ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการสรางชุดการเรียนรูในวิชาอ่ืนๆ เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เปนตน เพ่ือนําไปใช                
ในการสอนซอมเสรมิหรือใชกับนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไมพอ 
 2.  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู ความคดิสรางสรรคทางดานคณิตศาสตร เปนตน 
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การพัฒนาสื่อประสมเพ่ือสงเสริมผลการเรียนรูเร่ืองแผนภูมิรูปวงกลม 

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังโปงศึกษา 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิตามเกณฑมาตรฐาน 70/70  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม 
ระหวางกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวยสื่อประสม เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวยสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวังโปงศึกษา จํานวน 18 คน  เครื่องมืองานวิจัย คือ สื่อ
ประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมในการวิจัย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
คณิตศาสตรท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อประสม คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  สื่อประสมเพ่ือสงเสริมผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพ 71.38/80.00  
 2.  ผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนดวยสื่อประสมหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการสอนดวยสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม อยู
ในระดับ มาก 
 
คําสําคัญ:  สื่อประสม/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 The research aim to develop a multimedia about pie charts for mathayomsuksa 2 students 
with an efficiency of 70/70, to compare the mathayomsuksa 2 students’ academic achievement 
between before and after learning through the multimedia, to study the mathayomsuksa 2 students’ 
opinion on multimedia learning about pie charts. The targeted sample were 18 students in 2th - 
secondary studying in the 2nd semester of 2017 in Wangpongsuksa school. The research instruments 
include multimedia, a number of test paper for learning outcomes and measuring the problem 
solving ability. The statistic tools used in this research include the average value, data analyzed by 
mean , standard deviation and t-test independent. 
 The results have shown that  
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 1.  The efficiency of multimedia to promote learning about pie charts for mathayomsuksa 2 
students was of 71.38/80.00  
 2.  The mathayomsuksa 2 students’ academic achievement on multimedia after learning was 
higher than before learning with significance at .01  
 3.  the mathayomsuksa 2 students’ opinion on multimedia learning about pie charts had the 
most satisfaction.  
 
The Keyword: Multimedia/academic achievement 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ในปจจุบัน โลกมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนอาจจะยังไมเขาถึงเทคโนโลยี
เหลาน้ันมากนัก และท่ีสําคัญเพ่ือใหทันกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งความเจริญกาวหนา
ดังกลาวข้ึนอยูกับพ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของคนในประเทศน้ันดังคํากลาวของทิศนา แขมณี 
(2551)  ท่ีวาคณิตศาสตรมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันเพ่ือการดําเนินกิจกรรมตาง ๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคคลในสังคม
ใหเกิดการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการซื้อ การขาย การคํานวณสิ่งปลูกสราง ซึ่งคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานใน
การหาขอสรุปเพ่ือใหเกิดช้ินงานตาง ๆท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสนองตอบตอสิ่งท่ีบุคลตองการใหเปนไมวาจะเปนสิ่งกอสราง สิ่ง
อํานวยความสะดวกสบายท่ีเกิดข้ึนจากขอความขางตนจะเสนอความสอดคลองของคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวาวิชาคณิตศาสตรมีความสําคัญเปนอยางมากไมวาจะเปนการคํานวณการวางแผนการ
ทํางานในรูปแบบตาง ๆ ลวนสอดคลองกับชีวิตประจําวันเปนอยางยิ่ง ผูเขียนในฐานะท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชา
คณิตศาสตรและพัฒนาตนเองเพ่ือไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดเห็นถึงประโยชนของ
คณิตศาสตรเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีจัดใหมีการเรียน
การสอนในทุกระดับช้ันของมัธยมศึกษาเปนวิชาท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนวิชาอ่ืนเชนวิชาวิทยาศาสตรและใชเปนวิชาท่ีใชในการสอบคัดเลือกเรียนตอในระดับสูงข้ึน 
จากการศึกษาผลการผลการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O – NET     
 ( Ordinary National Educational Test ) ปการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  จากมาตรฐาน
การเรียนรู ที ่โรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก 
มาตรฐาน 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 น้ัน ตามตัวชี้วัด 
2/1 การอานและนําเสนอขอมูลโดยใชแผนภูมิรูปวงกลม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑที ่สถานศึกษากําหนดไวค ือร อยละ 70 โดยเฉพาะทักษะ/
กระบวนการแกปญหา  นักเรียนสวนใหญคิดหาคําตอบจากโจทยปญหาไดนอยกวาโจทยที่เปนประโยคสัญลักษณ  
ท้ังน้ีทักษะการแกปญหานับวามีความสําคัญ  เพราะในชีวิตประจําวันมนุษยตองประสบปญหาตาง ๆ มากมาย   
จากการสอบถามครูฝายวิชาการ และครูประจําวิชาคณิตศาสตรโรงเรียนวังโปงศึกษา พบวา นักเรียนสวนใหญมี
ผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตรต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีทางโรงเรียนตั้งไว เน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะ กระบวนการการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวานักเรียนท่ีไมชอบวิชาคณิตศาสตร สาเหตุเกิด
จาก วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเน้ือหาท่ีคอนขางยาก ยากตอการสอนใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ครูผูสอนสอนตามใน
ตํารามากเกินไป ไมมีสื่อทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนตน  
ดังนั้นความสามารถในการแกปญหาจึงตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียนโดยบูรณาการเขากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในเรื่องการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 24 ไดกลาวไววา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา  เพราะ
หากนักเรียนคิดแกปญหาไดอยางถูกตองมีทักษะกระบวนการมีเหตุผลแลวความสามารถดังกลาวยอมสามารถถายโยง
ความรู   



580 
 

 

 จากสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจหานวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีจะทําใหนักเรียนมีผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตรท่ีสูงข้ึน  โดยการสรางสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหนาสนใจ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม โดยเทียบกับเกณฑ 70/70  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องแผนภูมิรูปวงกลมกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อประสม 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อประสม เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1.  ดานเน้ือหา 
  ในการวิจัยครั้งน้ีใชเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร เรื่องแผนภูมิรูปวงลม 
  2. ดานตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรท่ีศึกษา  
   ตัวแปรตน ไดแก สื่อประสม 
   ตัวแปรตาม ไดแก  1. ผลการเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปวงกลม 
        2. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยสื่อประสม 
 3. ดานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลอง 2 คาบ จํานวน 2 
ช่ัวโมง 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

           ตัวแปรตน                                                                              - ตัวแปรตาม 

          สื่อประสม                                                                               - ผลการเรียนรู 

                                                                                                 - ความพึงพอใจ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากร  ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ของโรงเรียนวังโปงศึกษา อําเภอวังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ  
     กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวังโปง
ศึกษาอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 1 หอง ท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 18 คน  
 

เคร่ืองมือวิจัย 
 1.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
สื่อประสม คือ คอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง แผนภมูิรูปวงกลม 
มีข้ันตอนการสราง และการหาคณุภาพ ดังน้ี  
  1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาคณิตศาสตร เรื่องแผนภูมิ
รูปวงกลม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
  1.2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสื่อประสม 
  1.3.  วิเคราะหวัตถุประสงคการเรยีนรู เพ่ือกําหนดจดุประสงคยอย 
  1.4.  สรางสื่อประสม  
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  1.5.  นําสื่อไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอน การวัดผลการศึกษา และทางคณิตศาสตร จาํนวน 5 ทาน 
ตรวจสอบเน้ือหาของสื่อประสม 
  1.6.  นําสื่อประสมท่ีปรับปรุงแลว ไปหาประสิทธิภาพของสื่อ ดังน้ี 
   1.6.1. ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 22 คน เพ่ือ
ตรวจสอบหาขอบกพรอง 
       1.7.  นําสื่อประสมท่ีไดไปใชวิจัยตอไป 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอคณิตศาสตรท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อประสม 
  2.1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภมูิรูปวงกลม 
   2.1.1.  ศึกษาวิธีสรางแบบวัดผลการเรยีนคณติศาสตร จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.1.2.  ศึกษาเน้ือหา เรื่อง แผนภมูิรูปวงกลม จดุประสงคการเรียนรู จากหลักสตูรและแบบเรียน
คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
   2.1.3.  สรางตารางวิเคราะห เพ่ือกําหนดเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู จํานวนขอสอบในแตละ
เน้ือหา 
   2.1.4.  สรางขอสอบแบบเลือกตอบ ท่ีมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ   
   2.1.5.  นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใหผูเช่ียวชาญดานการสอนคณิตศาสตรและดานวัดผล
การศึกษา จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ วาขอสอบแตละขอ สรางไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือเน้ือหาตาม
ตารางวิเคราะหหลักสตูรหรือไม แลวนําไปคํานวณหาคา IOC และคดัเลือกขอสอบท่ีมคีา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป พบวา มี
ขอสอบท้ัง 15 ขอ สามารถนําไปใชได 
   2.1.6.  นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปหาความยากงาย เพ่ือคัดเลือกขอสอบโดยพิจารณาจากคา
ความยากงายตามเกณฑ คือ อยูระหวาง 0.20 – 0.80 ซึ่งคาความยากงายอยูระหวาง 0.61 – 0.78 
   2.1.7  นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปหาคาอํานาจจําแนกเพ่ือคัดเลือกขอสอบโดยพิจารณาจาก
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ซึ่งคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 0.33 
   2.1.8.  นําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีนวังโปงศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ  จํานวน 22 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร คเูตอร ริชารดสนั (KR-20) มีคา
ความเช่ือมั่น เทากับ 0.919 
  2.2.  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อประสม 
   2.2.1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับแบบสอบถาม 
   2.2.2.  วิเคราะหเน้ือหาท่ีตองการถามความพึงพอใจ 
   2.2.3.  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถาม ชนิด 5 ตัวเลือก 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสดุ 
   2.2.4.  มาตราสวนประมาณคา (Rating Square) การแปลความหมายของคะแนนจะกําหนดใหมี
การแบงสวน 5 ระดับของ ดังน้ี 
   2.2.5.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญทางดานการศึกษาและการวัดผล
การศึกษา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเน้ือหา วาแตละขอสอดคลองกับเน้ือหาท่ีวัดหรอืไม แลวนําไป
คํานวณหาคา IOC และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป พบวา มีท้ัง  10 ขอ สามารถนําไปใชได 
   2.2.6.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองสอบถามกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรยีน
วังโปงศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ จาํนวน 22 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมัน่ ของ ครอนบัค หรือ สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α - 
Coefficient ) พบวา มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.802 
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แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี ใชแบบแผนการวิจัยแบบมีกลุมประชากร 1 กลุม และมีการทดสอบกอนและทดสอบ
หลังทดสอง  

ทดสอบกอนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 

T1 X1 T2 

  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.  หาประสิทธิภาพแบบฝกหดั โดยใช E1และ E2 
 2.  ทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน โดยใช T-test แบบ Dependent 
 3.  ทดสอบความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรยีนคณิตศาสตร โดยใช X และ S.D.  
 
วิธีจัดเก็บขอมลู 
 1.  ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจยัในครั้งน้ี 
 2.  ใหทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 3.  ศึกษาจากสื่อประสมท่ีผูจัดทําไดสรางข้ึน 
 4.  ทําใบกิจกรรม 
 5.  ใหทําแบบทดสอบหลังเรยีน 
 6.  แจกแบบสอบถามใหนักเรียนทํา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การหาประสิทธิภาพของสื่อประสม 
  ผูวิจัยไดนําสื่อการสอน ไปทดลองกับนักเรียนท่ีเปนกลุมประชากร ไดผลดังน้ี 
 
ตาราง 1   แสดงคาประสิทธิภาพของสื่อการสอนวิชาคณติศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลมเปรียบเทียบกับเกณฑ 70/70 

เร่ือง 
เกณฑ 70/70  

ผลท่ีได 
1

E  E
2
 

แผนภูมริูปวงกลม 71.38 80.00 เปนไปตามเกณฑ 

  
 จากตาราง 1 พบวา ประสิทธิภาพของสื่อประสมวิชาคณิตศาสตร เรือ่ง แผนภูมิรูปวงกลม ระหวางเรียนจะมี
คาเทากับ 71.38 และหลังเรยีนจะมีคาเทากับ 80.00 ประสิทธิภาพของสื่อประสมสูงกวาเกณฑ 70/70 
 2.  การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม กอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสื่อประสม 
  ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องแผนภูมิรปูวงกลม 
กอนเรียนกับหลังเรียนดวยสื่อประสม ดังน้ี 
 
ตาราง 2   การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง แผนภูมริูปวงกลม กอน
เรียนกับหลังเรียนดวยสื่อประสม 

การทดสอบ N X      ∑ D  
2

D∑  
t Sig. (2-tailed) 

กอนเรียน
ดวยสื่อ
ประสม 

18 8.11 3.88 
 

19.11 
 

8.029 .00 
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หลังเรียน
ดวยสื่อ
ประสม 

18 12.00 

 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แผนภูมริูปวงกลม  โดย pre test จะมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.11  
และคา post test มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.00 และ คา t คํานวณไดเทากับ 8.029 มากกวาคา t วิกฤติ (.05 t=1.73) และ
คา Sig (2-tailed) เทากับ .00 หลงัเรียนสูงกวากอนเรียนดวยสื่อประสม อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 3.  การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการเรียนคณติศาสตรดวยสื่อประสม 
  ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการเรียนคณติศาสตรดวยสื่อประสม ไดผลดังน้ี 
 
ตาราง 3   ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยสื่อประสม 

รายการ X  S.D.  แปลผล 
1. ผูเรียนชอบกิจกรรมท่ีใชสื่อประสมประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 4.39 0.61 มาก 
2. ผูเรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรยีนโดยใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

4.17 0.71 มาก 

3. ผูเรียนชอบใชสื่อประสมในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 3.72 0.57 มาก 
4. กิจกรรมการใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมท่ี
งายตอการปฏิบัต ิ

4.17 0.62 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนท่ีใชสื่อประสม นาสนใจไมนาเบ่ือ 3.83 0.99 มาก 

6. กิจกรรมท่ีใชสื่อประสมชวยใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงานใหม 4.22 0.73 มาก 
7. การใชสื่อประสมประกอบการจดักิจกรรมมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 4.39 0.61 มาก 
8. สื่อประสมประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนมีความทันสมัยเราความสนใจ
และสงเสรมิการเรียนรู 

4.44 0.62 มาก 

9. เปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการเลือกใชสื่อการเรยีนรู 4.33 0.69 มาก 
10. ผูเรียนมสีวนรวมในการกําหนดวิธีและเกณฑการวัดและประเมินผล 4.22 0.55 มาก 

รวม 4.19 0.13 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรดวยสื่อประสมอยูในระดับพ่ึงพอใจมากโดยมี
คะแนนเฉลีย่ 4.19 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวานักเรยีนมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุดคือสื่อประสมประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความทันสมัยเราความสนใจและสงเสรมิการเรียนรู  
( X =4.44, S.D.=0.62) รองลงมาคือ ผูเรียนชอบกิจกรรมท่ีใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ( X =4.39, S.D.=0.61) การใชสื่อประสมประกอบการจัดกิจกรรมมีประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน ( X =4.39, 
S.D.=0.61) และรองลงมาคือ เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกใชสื่อการเรยีนรู  ( X =4.33, S.D.=0.69) 
  
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง แผนภูมริูปวงกลม สูงกวาเกณฑ 70/70 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนดวยสือ่ประสม 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  การใชสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด แสดงวา 
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 คือ 71.38/80.00 มีประสิทธิภาพท่ีไดรับการเรียนดวยสื่อ ดังน้ันสื่อประสมจึงมี
ประสิทธิภาพกวาเกณฑท่ีผูวิจัยไดตั้งไว แสดงวา สื่อประสมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนน้ี เปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทําให
นักเรียนมีความสนใจและศึกษาดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจในบทเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิรินทร       
สุดเจริญ (2550) นายประสงค  สกุลซง (2550)  ท่ีพบวา สื่อประสมท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสงูกวาเกณฑ 70 / 70 ท่ีตั้ง
ไว การพัฒนาทักษะการเพ่ือความเขาใจโดยใชสื่อประสม ทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาวิชามากข้ึนทําให และสนใจในการท่ี
จะเรียนรูดวยตนเองทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 2.  จากการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังเรียนดวยประสม พบวา ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา
เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 คือ เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับวิจัยของ
สากล  คุณมาศ  (2551) ท่ีพบวาผูเรียนท่ีไดเรียนรูดวยสื่อประสมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เชนกัน 
 3.  จากการศึกษาความพึงพอใจตอสื่อประสม เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม พบวา มีความพึงพอใจมาก      
( =X 4.19 ,S.D.= 0.16) แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจในสื่อประสมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและทําใหนักเรียนเกิดความ

เขาใจในเน้ือหาเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมมากข้ึน ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับวิจัยของสากล  คุณมาศ (2551) พบวาความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม อยูในระดับมาก เน่ืองจากสื่อประสบมี
ความนาสนใจ ทําใหผูเรียนสนใจเรียนและตั้งใจเรียนมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1  สื่อประสมท่ีสรางข้ึนน้ี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 ซึ่งครูสามารถนําสื่อประสมเรยีนน้ีไปใชใน
การสอนซอมเสริมวิชาคณติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือใชแกปญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ําได 
  1.2  สื่อประสมเปนสื่อการเรยีนท่ีเรียนดวยตนเอง ดังน้ัน จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการสื่อประสมในวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา เปนตน เพ่ือนําไปใช
ในการซอมเสริม หรือใชกับนักเรียนท่ีมรเวลาไมเพียงพอ 
  2.2  ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู ความคดิสรางสรรคทางดานคณติศาสตร เปน
ตน 
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ท่ีมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ รอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 เพ่ือศึกษาการ
ทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปท่ี 1  กลุมตัวอยาง ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา2560 จํานวน 31 คนซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจต
คติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการศึกษาพบวา  
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  

อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก ตามลําดับ 

4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยางดเีมื่อฉันไมเขาใจ ครูทําใหการเรียน
คณิตศาสตรสนุกสนาน มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน และขาพเจามีความ
กระตือรือรนเมื่อถึงช่ัวโมงเรยีนคณิตศาสตรตามลําดับ 

 
คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือโดยใช เทคนิค TAI / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/  
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  ทักษะการทํางานเปนทีม  / เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

Abstract 
The purpose of this research.  To compare mathematics achievement by after learning by using 

Team Assisted Individualization  of Grade 7 students of criterion. To compare mathematics achievement 
by using Team Assisted Individualization of Grade 7 students before and after  learning  management To 
study teamwork skills of grade 7 students  after learning by using Team Assisted Individualization. and 
the attitude in mathematics after learning by using Team Assisted Individualization for grade 7. The 
sample group consisted of 31 students in grade 7 class 1 from Kamphaeng Phet provincial Administration 
Organization School using Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows: Team 
Assisted Individualization , Mathematics achievement test and the measurement of the attitude toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test.  
 The research results were as follows 
 1.  The grade 7 students got mathematics learning achievement after by using Team Assisted 
Individualization. higher than 70 percent of the criterion was not significant at .05 level 

 2. The grade 7 students got mathematics learning achievement by Team Assisted 
Individualization. after higher than before learning. significance at .05 level 
  3.  The grade 7 students teamwork Skills. After learning by using Team Assisted Individualization. 
Overall at high level. Were considering each item, it was found. Students agree to listen to the opinions 
of others. The highest average was. opinion Students have problem solving within the group and 
Students have the cooperation of members. in sequence 
  4.  The attitude in mathematics after learning by using using Team Assisted Individualization. 
Overall at high level. Were considering each item, it was found. The teacher gave me very good advice 
when I did not understand. Teachers make mathematics fun. The highest average. The equipment in the 
classroom makes me learn fun. And I am very enthusiastic when it comes to studying mathematics. in 
sequence. 
 
The keyword: Collaborative learning management using TAI technique. / Mathematics  achievement / 

Team work skills/Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันเปนยุคท่ีเรียกวายุคความรู ซึ่งเปนยุคท่ีผูเรียนตองเกิดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  หรือเรียกไดอีกอยางวา การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมี
องคประกอบ ดังน้ี 3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4 C (C ritical 
Thinking - การคิดวิเคราะห, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การรวมมือ และ Creativity-ความคิด
สรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษา
แบบใหม ซึ่งการศึกษาท่ีดีสําหรับคนยุคใหมน้ัน ไมเหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปท่ีแลว การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะตอง
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูของศิษยไปอยางสิ้นเชิง   และบทบาทของครูอาจารยก็ตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง  ครูท่ีรัก
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ศิษย  เอาใจใสศิษย  แตยังใชวิธีสอนแบบเดิมๆ  จะไมใชครูท่ีทําประโยชนแกศิษยอยางแทจริง กลาวคือ ครูท่ีมีใจแกศิษยยัง
ไมพอ ครูเพ่ือศิษยตองเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอน ไปเปนเนนท่ีการเรียน (ท้ังของศิษย และของตนเอง) ตอง
เรียนรูและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูท่ีตนจัดใหแกศิษยดวย ครูเพ่ือศิษยตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” 
(teacher) ไปเปน “ครูฝก” (coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator) และตองเรียนรู
ทักษะในการทําหนาท่ีน้ี โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเน่ืองท่ีเรียกวา PLC (Professional 
Learning community) (วิจารณ พานิช, 2555: คํานํา) ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญตอพัฒนาการความคิดของ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะหปญหา
และสถานการณไดอยางถ่ีถวน วิชาคณิตศาสตรยังสามารถทําใหเกิดทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเกิดทักษะชีวิต
และอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนในยุคสตวรรษท่ี 21 น้ี ควรเนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมีการทํางานเปนกลุมหรือ
เปนทีมน้ัน ยอมสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปนทีมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง คือการจัดการเรียนการ
สอนแบบ TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวยผูเรียนท่ีมคีวามสามารถ
เกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการสอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperrative Learning) และการ
สอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตาม
ความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทาง
สังคมซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีทักษะการทํางานเปนทีม รวมไปถึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมายมากยิ่งข้ึน(สุรพงษ ทองเวียง. 2551)  

จากรายงานการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรปการศึกษา 2559  ซึ่งเปน
โรงเรียนมัธยมท่ีมีมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 โดยผูวิจัยศึกษาขอมูลในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวานักเรียนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรอยละ 68.53ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 

จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการจัดการเรียนรูแบบ TAI เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและเปนกิจกรรมท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการรวมมือ
กันทํางานเปนทีมนักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความ
เขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน 
ดังน้ันผูวิจัยจึงใชการจัดการเรียนรูแบบ TAI ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร
ใหสูงข้ึนและเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ รอยละ 70 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

3.  เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันปท่ี 1 

4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1   
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนการรูแบบรวมมอืโดยใช

เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยม สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือ รายวิชาคณติศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่องทศนิยมและเศษสวน ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 
             1. ทศนิยมและการเปรยีบเทียบทศนิยม 
             2. การบวกและการลบทศนิยม 
             3.  การคูณทศนิยม 
             4.  การหารทศนิยม 
             5.  การบวกและการลบเศษสวน 
             6. การคูณเศษสวน 
             7.  การหารเศษสวน 
             8.  ความสัมพันธระหวางทศนิยมและเศษสวน 

 ดานตัวแปร   
  ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
      - ทักษะการทํางานเปนทีม 
      - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด 3 หอง 
จํานวน 97 คน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560  
 กลุมตัวอยางท่ี 

   การจดัการเรียนการสอนแบบ  
      รวมมือโดยใชเทคนิค TAI 
 

       -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
     - ทักษะการทํางานเปนทีม   
  - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 31 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน  ซึ่งในแตละ

แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูมี 5 ข้ันตอนไดแก ข้ันการเขารวมกลุม ข้ันนําเสนอบทเรียน ข้ันการศึกษากลุมยอย ข้ันการทดสอบ
ยอย ข้ันการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม โดยข้ันการเขารวมกลุมเปนการจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน 
ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ข้ันนําเสนอครูสอนเน้ือหาแกนักเรียน ตามเน้ือหาของแตละหนวยการเรียน 
โดยใชสื่อการสอน ท้ังรูปธรรมและนามธรรมท้ังสาธิตและยกตัวอยางเพ่ือความเขาใจ ข้ันนําเสนอกลุมยอยนักเรียนแตละกลุม
จับคูกันศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน ทํากิจกรรมจากสื่อท่ีไดรับ เสร็จแลวสงใหเพ่ือนในกลุมตรวจถาตอบถูกหมดทุกขอ ให
เรียนตอแตถาตอบผิดบางใหซักถามเพ่ือนในกลุมเพ่ือชวยเหลือกอนท่ีจะถามครู  ข้ันการทดสอบยอย เมื่อนักเรียนทํา
แบบฝกหัดทักษะในสื่อท่ีไดเรียนจบแลว ข้ันการใหคะแนนและความสําเร็จของกลุม    

   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ทศนิยมและเศษสวน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
จํานวน 30 ขอ โดยขอโดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค(IOC) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 0.45– 
0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.39 

   3.  สรางแบบสังเกตการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความ
เท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และ
วิเคราะหคาความเช่ือมั่น 

   4.  สรางแบบวัดเจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรในช้ันเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการ
หาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 
1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  การทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรกอนการจัดจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน จํานวน 8 ช่ัวโมง 
  3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 
  4.  นักเรียนทําแบบการทํางานเปนทีมและ แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร  
การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร กับ
เกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (one sample t-test) 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรใช
การทดสอบคาที (t-test dependent) 

 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 

เทคนิค TAI วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x�)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
  4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับมากท่ีสุด 
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  3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับมาก 
  2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับนอย 
  1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนทีม  ระดับนอยท่ีสุด 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 

เทคนิค TAI ทศนิยมและเศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
  4.50 – 5.00 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
  2.50 – 3.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
  1.00 – 1.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ พบผลดังตารางท่ี 1 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช   
              เทคนิค TAI เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ70 

 n k x� S.D. t  Sig 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 31 21 21.26 3.14    0.564 .651 

 P < .05 
 จากตาราง 1 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน หลังการ

จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 21.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14 และคา t = .564 และคา Sig. = .651 
 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน ของนักเรียนช้ัน  
             มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N   x� S.D. t  Sig 

กอนเรียน 31 14.19 4.45 
17.25 .000 

หลังเรียน 31 21.26 3.14 

 P < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยมและ
เศษสวนหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคา t =-17.25 และคา Sig. = .000 
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 3.  เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคTAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ัน  
              มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

ทักษะการทํางานเปนทีม    x� S.D. แปลผล 

1.นักเรียนมีการวางแผนการทํางานรวมกัน 3.03 0.79        ปานกลาง 

2. นักเรียนมีการแบงหนาท่ีรับผดิชอบในกลุม 3.87 0.80 มาก 
3. นักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก 3.90 0.79 มาก 
4. นักเรียนมีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น 4.19 0.65 มาก 
5. นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม 3.94 0.77 มาก 

รวม 3.98 0.76 มาก 

  
 จากตาราง 3 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีม  หลังการจัดการเรียนการรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TAI โดยรวมมีทักษะการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก (x�= 3.98, S.D. = 0.76) เมื่อพิจาณารายขอ

พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น (x�= 4.19, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ 

นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม (x�= 3.94, S.D. = 0.77)  และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก (x�= 3.90, S.D. 
= 0.79)  ตามลําดับ 

4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1  

 
ตาราง 4   แสดงผลการศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง การจัดการเรียนการสอน   
              แบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 

เจตคติตอคณิตศาสตร x�   S.D.         แปลผล 
1. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก 3.81 0.74           มาก 
2. ขาพเจามีความกระตือรือรนเมือ่ถึงช่ัวโมงเรียนคณติศาสตร 3.87 0.80 มาก 
3. ใบงานของครูยากเกินไปทําใหฉันไมเขาใจ 3.55 0.67 มาก 
4. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ 4.00 0.51 มาก 
5.การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI ทําใหนักเรยีน
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดงายข้ึน 

  3.81 0.83           มาก 

6.วิชาคณิตศาสตรชวยในการประกอบอาชีพ 3.77 0.76           มาก 
7. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล 3.81 0.70 มาก 
8. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI 

3.81 0.70 
มาก 

9. ครูทําใหการเรยีนคณติศาสตรสนุกสนาน 4.00 0.63           มาก 
10. อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน 3.90 0.79           มาก 

รวม 3.82 0.72           มาก 
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 จากตาราง 4 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนการสอนแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค TAI อยูในระดับมาก (x�= 4.19, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยาง

ดีเมื่อฉันไมเขาใจ (x�= 4.00, S.D. = 0.63)  ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน (x�= 4.00, S.D. = 0.51)  รองลงมา 

คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน (x�= 3.90, S.D. = 0.79)   และขาพเจามีความกระตือรือรนเมื่อถึง

ช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตร (x�= 3.87, S.D. = 0.80)  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิค TAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.  หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TAI  
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีการแกปญหาภายในกลุม และนักเรียนมีการใหความรวมมือของสมาชิก ตามลําดับ 

 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค TAI อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูใหคําแนะนําเปนอยางดเีมื่อฉันไมเขาใจ ครูทําใหการเรียน
คณิตศาสตรสนุกสนาน มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยางสนุกสนาน และขาพเจามีความ
กระตือรือรนเมื่อถึงช่ัวโมงเรยีนคณิตศาสตรตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI กับเกณฑ สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากบริบทของนักเรียนท่ีแตกตาง นักเรียนบางสวนเปนนักกีฬา นักเรียนบางสวนเขามา
เรียนโดยโควตาเรียนดี และนักเรียนบางสวนเขามาโดยโควตาดนตรี ซึ่งโดยรวมแลวนักเรียนจะคละกันเปนสวนใหญ ซึ่งมีพ้ืน
บานทางคณิตศาสตรแตกตางกัน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญแตก็นับวาอยูในระดับท่ีนา
พอใจแสดงวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุรพงษ ทองเวียง(2551) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรุแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค TAI เรื่อง
ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 84.38 และนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 
70 
  2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา แสดงใหเห็นการจดัการเรียนรูแบบรวมมอื น้ันเปนการเพ่ิมทักษะทางสังคมใหกับผูเรยีนทุกคนให
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพ่ิมมากข้ึน สงเสริมใหเกิดความรับผดิชอบ ความสามัคคี และไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายใน
การเรยีน จนเกิดความสําเร็จในท่ีสุดสอดคลองกับวิจัยของ ณัฐพร โพธ์ิเอ่ียม (2550) ไดศึกษาการพัฒนาผลการเรยีนรูเรื่อง 
โจทยปญหาของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมชวยเหลือเปนรายบุคคล (TAI) รวมกับกระบวนการ 
แกปญหาของPolya ผลการวิจยัพบวานักเรียนมผีลการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI โดยรวม
อยูในระดับมากซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI เปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุม 
ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญท่ีจะชวยใหสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จ ดังน้ัน 
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สมาชิกในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกันซึ่งสอดคลองกับวิจัยของพรพิมล ใจโต (2552) ไดศึกษาการ
พัฒนาการเรียนรู เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จํานวนเต็ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TAI 
พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมอยูในระดับปานกลาง 
4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI โดยรวมอยู
ในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนมีความกระตือรือรนเมื่อถึงช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตร จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกใน
กลุมจะชวยเหลือเพ่ือนในกลุมอยางเต็มท่ีเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกองสิน ออนวาด 
(2550) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี2 โดยใชการเรียน
แบบรวมมือผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีใชการเรียน
แบบรวมมือสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ครูสามารถนําการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในเน้ือหาอ่ืนๆเน่ืองจากการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบTAIจะชวยพัฒนาการทํางาน
เปนทีมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึน 
  2.  ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องทศนิยมและเศษสวนพบวานักเรียนสวนใหญมีปญหาในเรือ่งการวิเคราะห
โจทยและการคํานวณหาคําตอบครูผูสอนใหนักเรียนทํางานเปนทีม เพ่ือใหนักเรียนไดชวยกันทํากิจกรรมตางๆ และนักเรียนท่ี
เกงภายในกลุมจะชวยเหลือนักเรียนท่ีออนกวา 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและการเอาตัวรอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและระดับช้ันอ่ืนๆ 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช เทคนิค TAI และเพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรอ่ืนๆในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรอ่ืนและระดับช้ันอ่ืนๆ 
  3.  ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใช เทคนิค TAI กับการจัดการเรียนรูแบบอ่ืนๆ 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน  
และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนคลองลานวิทยา อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 

Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
 1.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมเีจตคตติอวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ครูมีความพรอมท่ีดีในการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ครูสอน
เขาใจและเอาใจใสนักเรยีน และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร / การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน /  
  เจตคตติอวิชาคณติศาสตร 
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Abstract 
 The purpose of this research. To compare mathematics achievement by using problem-
based learning management of Grade 7 students. To compare the mathematics achievement by 
using problem-based learning management of Grade 7 students before and after learning 
management and to study the attitude toward mathematics after by using problem-based 
learning management of Grade 7 students. The samples for this research consisted of 41 students 
at second semester in 2017 Grade 7 Class 1 from Klonglanwittaya School Kamphaeng Phet using 
Cluster Random Sampling. The research instruments of as follows: Problem-based learning 
management plans, Mathematics achievement test and the measurement of the attitude toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
 The results are as follows. 
 1.  The students got mathematics learning achievement by using problem-based learning 
management was higher than the 70 percent to the criterion significance at .05 level. 
 2.  The students got mathematics learning achievement by using problem-based learning 
management after higher than before learning, significance at .05 level. 
 3.  The students has an attitude toward mathematics after by using problem-based 
learning management. Overall at high level. Were considering each item, it was found. Teachers 
are well prepared to teach. The highest average was the teacher's understanding and attention. 
And teachers make mathematics fun in sequence. 
 
The Keywords:  Mathematics learning achievement / problem-based learning management / 
          Attitude to mathematics 
 
วามเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผูสอนจะตองปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูชวยแนะนํา และชวย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมิน ความกาวหนาของตนเองไดจะตองทําให
ผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู และมีเปาหมายในการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดาน
เทคโนโลยี การท่ีผูเรียนรูวาเมื่อเขาอยากรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงเขาจะไปหาขอมูลเหลาน้ันไดท่ีไหน และเมื่อไดขอมูล
มาแลวจะตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลาน้ันมีความนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด สามารถแปลงขอมูลเปนความรูได สิ่ง
เหลาน้ีตองเกิดจากการฝกฝนโดยท่ีผูสอนจะตองใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลองเรียนรูดวยตนเองสอดคลองกับ (วิจารณ 
พานิช, 2555) ไดกลาวในหนังสือวิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 21 วาการเรียนรูท่ีแทจริงอยูในโลกจริง
หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในหองเรียนยังไมใชการเรียนรูท่ีแทจริงยังเปนการเรียนแบบสมมติ ดังน้ันครูจึงตอง
ออกแบบจัดการเรียนรูใหศิษยไดเรียนในสภาพท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงท่ีสุด 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สูการปฏิบัติ ท้ังน้ี การท่ีผูเรียนจะมีคุณภาพและบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัดหรือไม ข้ึนอยูกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดวยเหตุน้ีครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจสิ่งท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งเปนเปาหมายการจัดการเรียนรูโดยมีหลักการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ การจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลอง
กับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรูท่ีเนนคุณธรรมจริยธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งสอดคลอง
กับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ท่ีเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนในสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู โดยสิ่งท่ี
อยากเรียนรูดังกลาวจะตองเริ่มมาจากปญหาท่ีเด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจําวัน 
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 การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนตามแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจาก
การใชปญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เปนการคนควาดวยตนเองโดยใหนักเรียน
ชวยกันคิดแกปญหาผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู และผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือในการเรียนรู 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและ การแกปญหารวมท้ังไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระท่ีตน
ศึกษาดวย ดังน้ันการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัยความเขาใจและ
การแกไขปญหาเปนหลัก (วัลลี สัตยาศัย, 2547) นักเรียนจึงตองมีความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงท้ังทางดานดีและไมดี หรืออาจเปนการตอตานสถานการณบางอยางของบุคคลซึ่งเรียกวาเจตคติ 
 เจตคติตอคณิตศาสตร คือพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกตอการเรียนคณิตศาสตร ท่ีสงเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและรวมท้ังการตระหนักถึงคุณคา คุณประโยชนของวิชาคณิตศาสตร ในทางบวก 
ท้ังดานความนาสนใจ ความสุขสนุกสนาน ความงายของเน้ือหา ความกระตือรือรน หรืออาจจะเปนความรูสึกในทาง
ลบ ความนาเบ่ือ ซับซอน หรืออาจจะไมชอบวิชาคณิตศาสตร 
 ดวยเหตุผลและความสําคัญท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนใหสูงข้ึนทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลของการ จัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเจตคติท่ีมีตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหเกิดการพัฒนาความรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สอดคลองกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน ท่ีไดตระหนักถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการในการเรียนรู และเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปพัฒนาการจัดการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน 
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจดัการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจดัการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา  
  เน้ือหาท่ีใชในการทดลองเปนเน้ือหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
ทศนิยมและเศษสวน 
 ดานตัวแปร  
  ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
      - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 ดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งน้ีไดปฏิบัติการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการวิจัย 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 ช้ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ใชแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนคลองลาน
วิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 7 หอง 263 คน 
  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง 41 คน โดย
ใชการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 8 แผน รวม 8 ช่ัวโมง โดยแผนการจัดการรู
แบบใชปญหาเปนฐาน มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ ( X  = 4.75, S.D. = 0.37) 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหมี
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดยีวใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรู และครอบคลุมเน้ือหาตามแผนการจัดการเรียนรู 
จํานวน 20 ขอ มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.59 - 0.82 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 - 0.41 และความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.78 
  3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลเิคอรท 
(Likert scale) จํานวน 12 ขอ ขอคําถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha) หรอืสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลาน ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร
ฉบับกอนเรียน 
  2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน จํานวน 8 แผน รวม 8 
ช่ัวโมง 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลาน ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร
ฉบับหลังเรยีน และทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณติศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 

การจัดการเรยีนรูแบบ 
ใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-Based Learning) 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
2. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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  2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  3.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลีย่ ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดงัน้ี 
 เกณฑการแปลความหมาย 

   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ พบผลดังตารางท่ี 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ 75 

 n µ X  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 41 15 15.51 1.36 21.09* .000 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังจากการไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.51 และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.36 และคา t = 21.09 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน พบผลดังตารางท่ี 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียน 

 คะแนนเต็ม n X  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 20 41 9.07 1.96 
19.88* .000 

หลังเรียน 20 41 15.51 1.36 

* p < .05 
 จากตาราง 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.07 คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.96 และหลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 15.51 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.36 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตารางท่ี 3 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรู  

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจในสิ่งท่ีเรียน 4.34 0.69 มาก 
2. ครทํูาใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน 4.49 0.59 มาก 
3. ครสูอนเขาใจและเอาใจใสนักเรียน 4.51 0.50 มากท่ีสุด 
4. ครมูีความตั้งใจสอนเปนอยางด ี 4.41 0.94 มาก 
5. ครมูีความพรอมท่ีดีในการสอน 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
6. ฉันมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.41 0.49 มาก 
7. การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน 4.21 0.68 มาก 
8. การสอนของครูทําใหฉันไมเขาใจวิชาคณิตศาสตร 4.46 0.63 มาก 
9. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.34 0.52 มาก 
10. การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.41 0.59 มาก 
11. การสอนของครูทําใหฉันไดแสดงความสามารถของตนเอง 4.44 0.63 มาก 
12. ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ 4.48 0.55 มาก 

รวม 4.42 0.61 มาก 

 จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.42 และ S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพรอมท่ีดีในการ
สอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.52 และ S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ครูสอนเขาใจและเอาใจใสนักเรียน ( x  = 4.51 
และ S.D. = 0.50) และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ( x  = 4.49 และ S.D. = 0.59) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังจากการไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐาน สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีความพรอมท่ีดีในการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูสอนเขาใจและ
เอาใจใสนักเรียน และครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปน
ฐาน มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากกระบวนการสรางความรูใหมโดยอาศัยพ้ืนฐานความรูเดิมท่ีมีอยูดวยตนเอง จากการท่ี
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ตองลงมีอกระทําดวยตนเองจนการคนพบความรูหรือขอมูลใหม และสามารถนํา
ขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ ได  โดยผูสอนเปนเพียงผูช้ีแนะแนวทางเทาน้ัน  

(บุญนํา อินทนนท, 2551) 
 2.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การจัดการเรียนรูแบบใชปญหา
เปนฐานมีหลักการอยู 3 ประการคือ ความรูเดิม (Prior Knowledge) มีประโยชนตอการเรียนรูเพ่ือความเขาใจและ
สรางความรูใหม การเสริมความรูใหม (Encoding Specificity) จะชวยใหผูเรียนเขาใจความรูใหมมากข้ึน และการ
ตอเติมความเขาใจใหสมบูรณ (Elaboration of Knowledge) จะชวยใหความเขาใจขอมูลตางๆ สมบูรณไดถาหากมี
การตอเติมความเขาใจดวยการตอบคําถาม (Schmidt, 1983) ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนมเีจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน โดยรวม

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.42 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.61 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การนํา
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาทางสติปญญา ท่ี
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการท่ีผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และ
เกิดการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณใหม และปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม อีกท้ังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูยังเปนไปอยางมีข้ันตอน (Hmelo & Evenson, 2000) เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา 
โดยมีข้ันตอนคือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจนทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
สรุปผล 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชในการเรยีนการสอน ผูสอนควร
ศึกษา ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรยีนรู และกิจกรรมการเรยีนรู แลวจึงช้ีแนะให
นักเรียนปฏิบัติในข้ันตอนตางๆ อยางถูกตอง เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 
  2.  ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมกอนการดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  3.  ควรมีการเผยแพรและแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน และการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรทําวิจัยในรปูแบบเดยีวกันในกลุมสาระการเรยีนรูวิชาคณิตศาสตรกับ นักเรียนในระดับชวงช้ัน
ตางๆ หรือในหัวขออ่ืนๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร  
  2.  ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานท่ีมีตอทักษะอ่ืนๆ เชน 
ความสามารถในการแกปญหา ความคิดสรางสรรค เปนตน  
  3.  ควรนําการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานไปใชรวมกับการจดัการเรียนรูรวมกับแนวคิดอ่ืนๆ 
เพ่ือใหไดแนวทางการจดัการเรียนรูท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 

เอกสารอางอิง 
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 

Math Camp activities by using STEM Education for high school students in  
Umphang Wittayakhom School 

 
จันทรา มีนา1  สุกานดา ยางศรี1  องอาจ ทองออน1  รักษมล หงษทอง1  สุนิสา แซมา1 และ ยภุาดี  ปณะราช2 
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรกับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขา
รวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน (D) ข้ันประเมินผล (C) 
และข้ันปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา   
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา จํานวน 10 กิจกรรม ประกอบไปดวย  

สาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ แตละ
กิจกรรมมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรม
นันทนาการเปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพ่ือเตรียมพรอมในการเรียนรูกิจกรรมวิชาการ เนนกระบวนการกลุม   

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดย 
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมี
สวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และความกระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ตามลําดับ  

4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยู 
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทาทายความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 
ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ:  คายคณิตศาสตร / สะเต็มศึกษา / ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร  
 

Abstract 
 This research aims to develop a Math Camp using STEM Education, to compare 

mathematics achievement with criteria, to study teamwork skills and attitudes towards mathematics 
after attending a Math Camp using STEM Education. The target group were 72 students from 
Umphang Wittayakom School, Tak Province. Research tools consist of Math camp using STEM 
Education, Problem Solving skills test, the questionaire about teamwork skills and attitude to word 
mathematics. Research method were 4 steps: Plan (P), Do (D), Check (c), and Act (A). Analyze data by 
content analysis, average, standard deviation, and t-test. 

The result found that :  
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1.  Development of Math Camp using STEM Education were 10 activities consist of  
learning standards in Measurement, Geometry, and Algebra. The Math Camp activities including 
academic activities and recreation activities. Each academic activities had 3 steps were creating a 
basic agreement, Group activity, and competition, and Conclusion. In every recreation activities focus 
on group process which mad the students enjoy and ready to learn new academic activities. 

2.  The students participate in a Math Camp using STEM Education had mathematics  
achievement higher than 70% was significant at .05 level. 

3.  The students participate in a Math Camp using STEM Education had teamwork skills  
in high level. The highest average score on their listen to the opinions of others, then their 
participate in the work done at that time, and active to work successfully respectively.  

4.  The students participate in a Math Camp using STEM Education attitude toward  
mathematics in high level. The highest coverage score on the mathematics is a challenging subject, 
and mathematics help the students had system thinking, and their feel happy when learn 
mathematics respectively. 
 
The Keyword: Math Camp / STEM education / Teamwork skills / Attitude toward mathematics. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาในปจจุบันตองเตรียมคนเพ่ือเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว เริ่มตั้งแตพัฒนาคนใหอานออก 
เขียนได คิดอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค รูเทาทันสื่อ สามารถสรางนวัตกรรม ใชเทคโนโลย ี
และทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะการเรียนรูและทักษะในการดํารงชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21 
(วิจารณ พานิช, 2554 : 18-19) แนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และ
สรางนวัตกรรม โดยท่ีผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางความคิด ความรูในทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เขาดวยกัน ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูในรูปแบบของสะเต็มศึกษา  (วิชัย วงษ
ใหญ, 2554 : 136-137 ; ธีรชัย ปูรณโชติ, 2544 : 1-2 ; สิริพัชร เจษฎาวิโรจน, 2548 : 22- 23 ; สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557 : 6)  
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีในวิชา วิทยาศาสตร 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) ไปใชในการ
เช่ือมโยงและแกปญหา ในชีวิตจริงรวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหง
ศตวรรษท่ี 21  ลักษณะสําคัญของสะเต็มศึกษาประกอบดวย เปดโอกาสใหผูเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะของ
วิชาท่ีเก่ียวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการเรียนรู มีการทาทายผูเรียนใหไดแกปญหาหรือสถานการณท่ีผูสอนกําหนด 
มีกิจกรรมกระตุนการเรียนรูแบบแอกทีฟ (active learning) ของผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณท่ีผูสอนกําหนดให และสถานการณหรือปญหาท่ีใชในกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต  สะเต็มศึกษาสามารถบูรณาการจัดการเรียนรูท้ังในช้ันเรียน 
และนอกช้ันเรียน เชน การสอนแบบโครงงาน หรือการสอนแบบจัดคาย  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2557 : 4-16) วิชาคณิตศาสตรถือเปนรากฐานสําคัญสําหรับการเรียนรูวิชาอ่ืนๆ  โดยในสวนของวิชา
คณิตศาสตรศึกษาถึงรูปแบบและความสัมพันธระหวางจํานวน ปริมาณและ รูปทรงเรขาคณิตตางๆ เปนวิชาท่ีสามารถ
นําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ไดอยางหลากหลายเชน วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับวิทยาศาสตร คือ ปรากฏการณตางๆ 
ในธรรมชาติท่ีนักวิทยาศาสตรพยายามสรุปเปนกฎหรือทฤษฎีน้ันสามารถนํามาเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตรไดและ
ใชคณิตศาสตรในการคํานวณ วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีเปนการนําทรัพยากรท่ีมีมาสราง
สิ่งของ เครื่องใช ผลิตภัณฑ หรือวิธีการ ผานการทํางานอยางเปนกระบวนการ น่ันคือ จะใชคณิตศาสตรในการหา
ประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยี  วิชาคณิตศาสตรบูรณาการกับกับการออกแบบทางวิศวกรรม คือ วิศวกรตองใช
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ความรูคณิตศาสตรในการออกแบบโครงสราง ดังน้ันวิชาคณิตศาสตรสามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ไดอยางหลากหลาย 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557 : 16-20) 
 คายเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการใชกระบวนการ 
กลุม มีการกําหนดเปาหมายชัดเจน มีผูนํา เชน คายคณิตศาสตร (สุดาวรรณ เครือพานิช, 2552 : 16-17) คาย
คณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร และสามารถเช่ือมโยงความรู
กับชีวิตจริงหรือศาสตรอ่ืนๆ (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551)กิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวกับ
คณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการรวมดวย กิจกรรมทางคณิตศาสตรเนนการนําความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรไป
บูรณาการหรือเช่ือมโยงความรูเพ่ือแกปญหาท่ีกําหนดในสถานการณตางๆ กิจกรรมเหลาน้ีสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยา
โตตอบกันระหวางกันและกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2554) นอกจากน้ีกิจกรรมคายคณิตศาสตรยังสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร 
(อุไรวรรณ ปานทโซติ และยุภาด ีปณะราช, 2560)  
 จากกท่ีกลาวมาคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการนํากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ไป 
พัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การสื่อสาร 
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิผล สามารถสรางองคความรูใหมๆ นวัตกรรม
ทางการศึกษาใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งเปนทักษะในศตวรรษท่ี21  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็ม
ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม กับเกณฑ รอยละ 70 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการ
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด เรขาคณิต และพีชคณิต ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน 
   - การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา 
  ตัวแปรตาม 
   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
   - ทักษะการทํางานเปนทีม 
   - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนโรงเรียนอุมผางวิทยาคม ตําบลอุมผาง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน 72 คน 
 เครื่องมือวิจัย 

 1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา โดยท่ีกิจกรรมมี 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและ 
กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังน้ี  
   1.1  กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีบูรณาการความรูและเน้ือหาในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก กูระเบิด แทนแกรม การเดินทางของเสียง ลาวาสมการ หอคอย บันไดงูสมการ โดมิโน
สมการ จับคูปริมาตร นํ้าเดิน ตวงนํ้า แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินการในแตละกิจกรรม  
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 

ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน โดยการแบงนักเรียน ออกเปน 2 กลุมๆ ละเทาๆ กัน ซึ่ง 
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุม และให
นักเรียนชวยกันหาคําตอบตามท่ีกําหนดให โดยมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยใหคําช้ีแนะและตรวจคําตอบของนักเรียน
ในแตละกลุม 
    ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูท่ีไดทํากิจกรรมและการบูรณาการความรูและเน้ือหาและโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 

1.2  กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะ 
เรียนรูในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะจัดกอน ระหวาง และหลังกิจกรรมวิชาการ  

 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบในลักษณะปรนัย จํานวน 20 ขอ 
 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของ

ลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ 
 4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท  

(Likert scale) จํานวน 10 ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 
  ข้ันวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังน้ี 

  1.  คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา เปน 
กิจกรรมท่ีบูรณาการโดยมี วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ท่ีเช่ือมโยงสาระ
การเรียนรู ประกอบดวย 10 กิจกรรม แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ  ประชุม
ตามกําหนดการ เพ่ือวางหนาท่ี อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับ
คณะวิทยากร 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร

โดยใชสะเต็มศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
ทักษะการทํางานเปนทีม 
เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  ประสานไปยังผูบริหารและครูท่ีโรงเรียนอุมผางวิทยาคมท่ีจะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
โดย 

ใชสะเต็มศึกษา เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
  ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี 

  1.  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ในวันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  
กิจกรรมประกอบดวย  กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ มีการประชุมตามกําหนดการ เพ่ือวางหนาท่ี  

  2.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ในสาระการเรียนรูการวัด 
เรขาคณิต  

พีชคณิต  โดยจัดเปนกิจกรรมการเรียนรู 10 กิจกรรม  ไดแก กิจกรรมท่ี 1 กูระเบิด (S, M)  กิจกรรมท่ี 2 แทนแกรม (S, 
T, E, M)  กิจกรรมท่ี 3 การเดินทางของเสียง (S, T, E, M)  กิจกรรมท่ี 4 ลาวาสมการ (S, M)  กิจกรรมท่ี 5 หอคอย (S, 
T, E, M)  กิจกรรมท่ี 6 บันไดงูสมการ (S, M)  กิจกรรมท่ี 7 โดมิโนสมการ (M, E)  กิจกรรมท่ี 8 จับคูปริมาตร (S, M)  
กิจกรรมท่ี 9 นํ้าเดิน (S, T, E, M)  กิจกรรมท่ี 10 ตวงนํ้า (S, M) แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการสราง
ขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน และข้ันสรุป นักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละกิจกรรม ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรม 
    3.  กิจกรรมในแตละกิจกรรม จะเริ่มจากการรองเพลงคณติศาสตรและแสดงทาทางประกอบซึ่ง
เปนเพลงประจํากลุม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากน้ันวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมจะใหทํา
กิจกรรมวิชาการตามการบูรณาการความรูและเน้ือหา โดยแบงกลุมยอยเพ่ือใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุป
ความรูท่ีไดรวมกัน ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับช้ัน เพศ และความสามารถ 

    ข้ันตรวจสอบ (Check : C) ดําเนินการดังน้ี 
    1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

      2. นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
    3. นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 

    ข้ันปรับปรุงแกไข (Act : A) ดําเนินการดังน้ี 
      นําขอผิดพลาดในการประชุม สรุปผลการดําเนินงาน ไปปรับใชในการจักกิจกรรมครั้ง 
ตอไป ซึ่งการปรับปรุงแกไขแบงเปน 2 ระยะ 
       ระยะท่ี 1 หลังการดําเนินกิจกรรมในแตละวันเสร็จ วิทยากรจะประชุม สรุปผล
การดําเนินงานในแตละกิกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ท่ีควร
ปรับปรุงแกไข  

     ระยะท่ี 2 ประชุมสรุปกิจกรรมหลังจากการจัดกิจกรรมท้ังสองวัน เพ่ือหาขอผิดพลาดท่ี
ควรปรับปรุงแกไข และกําหนดกิจกรรม 

การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ซึ่งเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม และใช
วิธีการวิเคราะหเน้ือหา  
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะ
เต็มศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t – test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญท่ี .05 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย 
ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 
2.50 – 3.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับปานกลาง 
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1.50 – 2.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.49       หมายถึงทักษะการทํางานเปนทีม/ เจตคติตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคมโดยท่ีกิจกรรมม ี2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด
ดังน้ี  
  1.1  กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีบูรณาการความรูและเน้ือหาในดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดยเช่ือมโยงสาระการเรียนรู การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
ประกอบดวย 10 กิจกรรม ไดแก กูระเบิด แทนแกรม การเดินทางของเสียง ลาวาสมการ หอคอย บันไดงูสมการ โดมิโน
สมการ จับคูปริมาตร นํ้าเดิน ตวงนํ้า แตละกิจกรรมดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินการในแตละ 
กิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน โดยการแบงนักเรียน ออกเปน 2 กลุมๆ ละเทาๆ กัน ซึ่ง
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมจะเตรียมอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม ใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุม และให
นักเรียนชวยกันหาคําตอบตามท่ีกําหนดให โดยมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยใหคําช้ีแนะและตรวจคําตอบของนักเรียน
ในแตละกลุม 
    ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันสรุป
ความรูท่ีไดทํากิจกรรมและการบูรณาการความรูและเน้ือหาและโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม 
  1.2   กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะ 
เรียนรูในกิจกรรมวิชาการ ซึ่งจะจัดกอน ระหวาง และหลังกิจกรรมวิชาการ  

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช 
สะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคมกับเกณฑ พบผลดังตาราง 1 

ตาราง 1   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชสะเต็ม  
ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม กับเกณฑ รอยละ 70 

 N X� S.D. k t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษา 

 
72 

 
15.92 

 
1.91 

 
14 

 
8.51 

 
.00 

p < .05 
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช   สะ 

เต็มศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.92 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.91 คา t = 8.51 และ 
Sig = .00 

3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา  
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม พบผลดังตาราง 2 

ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนระดับ 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม  หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา 

ทักษะการทํางานเปนทีม X� S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.22 0.70 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.53 0.58 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.49 0.58 มาก 
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4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.35 0.65 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.53 1.17 มาก 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.35 0.53 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.67 0.47 มากท่ีสุด 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.53 0.58 มากท่ีสุด 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.64 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.63 มาก 
 

จากตาราง 2  พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม มีทักษะการทํางานเปน 
ทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (X �= 4.39 และ S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.67 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด (X �= 4.64 และ S.D. = 0.54) และขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ (X� = 4.60 และ S.D. = 
0.52) ตามลําดับ 

4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา สําหรับ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม พบดังตาราง 3 

ตาราง 3   เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตติอคณิตศาสตรของนักเรียนระดับ            
               มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุมผางวิทยาคม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา 

เจตคติตอคณิตศาสตร X� S.D. ความหมาย 

1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   4.42 0.52 มาก 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 3.83 0.67 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ 4.49 0.58 มาก 

4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ 
    หนาย 3.92 0.58 

 
มาก 

5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน  
    สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 3.63 0.78 

 
มาก 

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบ 
    และมีเหตุผล 3.79 0.90 

 
มาก 

7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่ม  
    สรางสรรค 3.71 0.91 

 
มาก 

8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปน 
    ระบบ 4.46 0.60 

 
มาก 

 9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.25 0.67 มาก 
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความ 
     สนุกสนาน 3.86 0.83 

 
มาก 

รวม 4.03 0.78 มาก 
 

จากตาราง 3  พบวา นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนอุมผางวิทยาคม มเีจตคติตอคณิตศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก (X �= 4.03 และ S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ี
ทาทายความสามารถ มีคาเฉลีย่สูงสุด (X� = 4.49 และ S.D. = 0.58) รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําให
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ขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบ (X� = 4.46 และ S.D. = 0.60) และขาพเจามีความสุขกับการเรยีนคณิตศาสตร (X� = 
4.42 และ S.D. = 0.52) ตามลําดบั 

สรุปผลการวิจัย 
1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา โดยกิจกรรม แบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรม 

วิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด 
เรขาคณิต และพีชคณิต การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินแตละกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน 
แบงกลุมนักเรียน ออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละกลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและให
นักเรียนชวยกันแกสมการและโจทยทางวิทยาศาสตร โดยมีวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแต
ละกลุม ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรมน้ี
บาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน 
โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือให
นักเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอน
เริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร สูง 
กวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนใน
การทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และความกระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ ตามลําดับ 

4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบและฉันมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม 

วิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในกลุมสาระ การวัด 
เรขาคณิต และพีชคณิต การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรู แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
ข้ันกิจกรรมกลุมและแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรู
ในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน 
จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาวสอดคลองกับ (สมวงษ แปลง
ประสพโชค และคณะ, 2551 ) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร และสามารถเช่ือมโยงความรูกับชีวิตจริงหรือศาสตรอ่ืนๆกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการท่ีเก่ียวกับ
คณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการรวมดวย กิจกรรมทางคณิตศาสตรเนนการนําความรูและวิธีการทางคณิตศาสตรไป
บูรณาการหรือเช่ือมโยงความรูเพ่ือแกปญหาท่ีกําหนดในสถานการณตางๆ กิจกรรมเหลาน้ีสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิกิริยา
โตตอบกันระหวางกันและกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2554) 

2.  นักเรยีนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจดักิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มข้ัีนตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากการสรางขอตกลงเบ้ืองตน กิจกรรมกลุมและแขงขัน 
และสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานจัยของ (พัชรินทร ขุนทอง, 2553 ) 
พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร สูงกวา
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กอนเขารวมกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ(นัสรินทร บือซา, 2557) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคดิสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีทักษะการทํางานเปนทีมโดย 
รวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมโดยนักเรียน
สามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน เคารพกติกาของกลุม เสนอความคิดและรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
รวมท้ังใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาท่ีของตนจนงานสําเร็จ มีความถูกตอง
เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549)และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ(อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาด ีปณะราช,2560) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนฝกการ
ทํางานเปนทีม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการวางแผนการทํางานและรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษา มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูใน 
ระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม โดยทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มี
ความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเก่ียวกับคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวันและ
ตั้งใจเรียนเวลาสอนเพราะคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทาทายความสามารถและมีประโยชน ทําใหเปนคนท่ีคิดเปนระบบ คิด
อยางสรางสรรค รอบคอบมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของงานวิจัยของ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช, 
2560 และ เยาวลักษณ สุวรรณตระการ, 2550) พบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรชวยใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
คณิตศาสตร 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1.  ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการ 
จัดกิจกรรมคายคณติศาสตร  

 2.  การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํา 
กิจกรรมตอๆ ไป จะตองเตรียมเพ่ือสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ  

 3.  สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการ 
เรียนรูอ่ืนๆ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
 1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน พรอมท้ังศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับศาสตรอ่ืนๆ  
 2.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษา สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 

ปลาย 

  3.  ควรศึกษาความพึงพอใจเพ่ิมเดิมในการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรโดยใชสะเตม็ศึกษาครั้งตอไป  
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร                                                                     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

The Results of using STAD Technique to the Mathematics Achievement of Grade 8 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD กับเกณฑ รอยละ75 เพ่ือศึกษา
ทักษะการทํางานเปนกลุมSTAD และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคSTAD กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย
ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัด
ทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3.  ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยรวมอยูในระดับดี  
4.  เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 
 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ(STAD) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / ทักษะการ ทํางานเปนกลุม    
เจตคติตอคณิตศาสตร 

Abstract 
The objectives of this study were: To compare a before and after of using STAD technique of 

the achievement of mathematics subject of grade 8. To compare the achievement of mathematics 
subject grade 8 students after using STAD technique with the criteria of 75 percent and To study attitude  
of grade 8  to mathematics subject after using STAD technique. The sample consisted of 40 grade 8 class 
2 students of Watthaichumpol municipality school in the second semester in academic year 2017, 
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obtained by using cluster random sampling. The instruments used for data collection were STAD  
cooperative lesson plan, the mathematics achievement test, group work test and attitude test. Analyzing 
the data by using the mean, standard deviation and T score test.  

Research findings were as follows:  
 1.  The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than 

the previous statically significant at the level 0.5 
 2.  The mathematics achievement for grade 8 after STAD cooperative lesson plan is higher than 

75 percent statically significant at the level 0.5  
 3.  In overall, grade 8 students had group work skill in a good  
 4.  The attitude with mathematics subject for grade 8after using STAD cooperative lesson plan 

in agreeing level in overall  
 
The keyword:  Collaborative learning/ Achievement in mathematics/ Group work skills /  c  
   Attitudes toward mathematics 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มี
จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ควบคูกับความเปนสากล การศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางเสมอภาคและมีคุณภาพ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดังน้ันจึงเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีตองจัดสาระ การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคน ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดให ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับจํานวน และการดําเนินการ การวัดและเรขาคณิต พีชคณิต 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรูน้ันไปประยุกต มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ี
จําเปนไดแกความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ 
มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเองพรอมตระหนักในคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร(กระทรวงศึกษาธิการ : 1-5) 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เปนการท่ีสมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพ่ือความสําเร็จท้ังของตนเองและความสําเร็จของกลุม โดยการสอนเริ่มท่ีครูใหความรู ตอจากน้ันแบงผูเรียนเปน
กลุมแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกันแลวใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายรวมกันอธิบายวิธีเรียน การ
ทําแบบฝกหัดซึ่งกันและกัน ในชวงการทดสอบน้ัน จะใหทําเปนรายบุคคล ไมอนุญาตใหชวยเหลือกัน ในตอนทายจึงมีการ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยของกลุม (Slavin. 1995 : 71-73) สําหรับขอดีของการจัดเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) สามารถสรุปได
ดังน้ี คือ ชวยใหผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตอตัวเองและตอกลุม รวมกับสมาชิกคนอ่ืน สงเสริมใหผู เรียนท่ีมี
ความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกันผูเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรงและทําให
ผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากข้ึน (สมจิตร หงสสา. 2551 : 27) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวานักเรียนสวนใหญไมประสบผลสําเร็จในการศึกษาเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
เทาท่ีควรโดนเฉพาะการแกปญหาทางคณิตศาสตรน้ันนักเรียนยังมีความสามารถในการแกปญหาอยูในเกณฑต่ําสงผลให
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นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรต่ําดวยผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเรียนรูวิชาคณิตศาสตรน้ันครูควรมีการนํารูปแบบ
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการเรียนรูเพ่ือชวยใหนักเรียนเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันผูวิจัยในฐานะท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 จึงสนใจท่ีจะนํารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ75 

3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD  

4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ75 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

เน้ือหา 
 เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริง โดยมีเน้ือหาตอไปน้ี 
ตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม ไดแก  -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

 -  ทักษะการทํางานเปนกลุม และ    
 -  เจตคติตอคณิตศาสตร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
- ทักษะการทํางานเปนกลุม   
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

(ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 140 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจํานวนนักเรียน 40 คน จํานวน 1 
หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
จํานวนจริง จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  
( x= 4.76 และ S.D. = 0.37) 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง  
0.33-1.00  คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20)  มีคาเทากับ 0.795 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง  
0.43-0.79และ คาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง 0.21-0.32 

3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิคแบงเกณฑการประเมินออกเปน 3 ดาน 
ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี3 การแสดงความคิดเห็นขณะ
ทํางานกลุม ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 

4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert)พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC 
มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค มีคาเทากับ 0.526 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความรูเบ้ืองตนของจํานวนจริง 
2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนท่ี

แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใชเกณฑตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร  

3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวจํานวนจริง 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสงัเกตทักษะ
การทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม 

4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวจํานวนจริง 
5.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
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การวิเคราะหขอมูล 
1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริงของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับเกณฑ ใชการทดสอบคาที (One sample t-
test) 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจํานวนจริงของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที  (t-test 
Dependent) 

3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใช
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 

4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

เกณฑการแปลความหมาย 
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  
ตาราง 1   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ จัดการเรียนรู

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

การทดสอบ n x  S.D. t 
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 40 8.78 2.17 

21.522* 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD) 40 16.43 0.74 

* ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 21.522 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชเทคนิคSTAD กับเกณฑ รอยละ75 
 
ตาราง 2   แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD  กับเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 40 16.43 0.74 15.00 12.061* 

 * ระดับนัยสําคัญ .05 
จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ (STAD) สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.43 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.74 และคา t = 12.061 

 
3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค

STAD 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน ป
 อมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (STAD)ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการจดัการเรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

 
ดานท่ี 3 

การแสดงความ
คิดเห็น 

ขณะทํางานกลุม 

1X  1S.D.  2X  2S.D.  3X  3S.D.  รวมX  รวมS.D.  

1 เรื่อง รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.00 0.53 3.62 0.51 3.62 0.51 3.41 0.51 

2เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.50 0.53 3.75 0.46 3.62 0.51 3.62 0.50 

3เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.25 0.46 3.87 0.35 3.87 0.35 3.66 0.38 

4เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.37 0.74 3.62 0.74 3.75 0.46 3.58 0.64 

5 เรื่อง  รากท่ีสองและการหา

รากท่ีสองของจํานวนจริง 3.50  0.53  3.75  0.46  3.75  0.46  3.66  0.48  

6 เรื่อง  รากท่ีสามและการหา

รากท่ีสามของจํานวนจริง 3.37  0.51  3.62  0.51  3.62  0.51  3.53  0.51  

7 เรื่อง  รากท่ีสามและการหา

รากท่ีสามของจํานวนจริง 3.50  0.53  3.37  0.51  3.62  0.51  3.49  0.51  
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8 เรื่อง  รากท่ีสามและการหา

รากท่ีสามของจํานวนจริง 3.25  0.46  3.87  0.35  3.62  0.51  3.58  0.44  

รวมทุกกลุม  3.34  0.53  3.68  0.48  3.68  0.47    

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม มีคะแนน
เฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.68 และ S.D. = 0.47) รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ( x  = 3.68 และ S.D. = 
0.48) และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.34 และ S.D. = 0.53) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน 
พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรู  ท่ี 
5 ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.48) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน ป   

มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D ระดับทักษะ 

1 เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.41 0.51 ดี 

2เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.62 0.50 ดีมาก 

3เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.66 0.38 ดีมาก 

4เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.58 0.64 ดี 

5 เรื่อง  รากท่ีสองและการหารากท่ีสองของจํานวนจริง 3.66 0.48 ดีมาก 

6 เรื่อง  รากท่ีสามและการหารากท่ีสามของจํานวนจริง 3.53 0.51 ดี 

7 เรื่อง  รากท่ีสามและการหารากท่ีสามของจํานวนจริง 3.49 0.51 ดี 

8 เรื่อง  รากท่ีสามและการหารากท่ีสามของจํานวนจริง 3.58 0.44 ดี 

รวม 3.56 0.49 ดี 

จากตาราง 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยทักษะการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ( X  = 3.56 และ S.D. = 0.49) และ
เมื่อพิจารณารายแผนการจัดการเรียนรูจากมากไปนอย พบวา นักเรียนมีคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุมเฉลี่ยในแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 3 สูงท่ีสุด อยูในระดับดีมาก ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.38) รองลงมาเปนคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุม
เฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 อยูในระดับ ดี ( X  = 3.66 และ S.D. = 0.48) สวนคะแนนทักษะการทํางานเปนกลุมเฉลี่ย
ในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 ต่ําท่ีสุด อยูในระดับดี ( X  = 3.41 และ S.D. = 0.51) 
 

4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD  
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ตาราง 5   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของ ป 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร X  S.D. แปลผล 

1. เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหม ๆ ในปจจุบัน 

3.88 0.91 มาก 

2. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 4.18 0.63 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเขาใจยากและนาเบ่ือ 2.60 0.49 ปานกลาง 
4. ขาพเจามีความกระตือรือรนสนใจท่ีจะคนควาหาความรูวิชา
คณิตศาสตรเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

4.08 0.61 มาก 

5. การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับปญหาใหมๆท่ีทาทาย 4.13 0.79 มาก 
6. อุปกรณในหองเรียนทําใหขาพเจาเรียนอยางสนุกสนาน 4.03 0.48 มาก 
7. การสอนของครูทําใหขาพเจาไมเขาใจในวิชาคณิตศาสตร 2.93 1.09 ปานกลาง 
8. ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรไมเขาใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 2.60 0.49 ปานกลาง 
9.  การสอนของครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรนาเบ่ือ 2.65 0.53 ปานกลาง 
10. ขาพเจาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆ 4.18 0.38 มาก 
รวม 3.52 0.64 มาก 

จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ( x  = 3.52และ S.D. = 0.64)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอ 10.  ขาพเจาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.18 กับ S.D. = 0.38) 
รองลงมา คือ ขอ 2. วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล( x  = 4.18 และ S.D. = 0.63) และขอ 5.  
การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับปญหาใหมๆท่ีทาทาย ( x  = 4.13 และ S.D. = 0.79) ตามลําดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD  สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค STAD  สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี  

4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงใหเห็นวา การจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (STAD) น้ัน เปนการเพ่ิมทักษะทางสังคมใหกับผูเรียนทุกคนใหไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพ่ิมมาก
ข้ึน สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคี และไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน จนเกิดความสําเร็จในท่ีสุด 
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ  อาโน(2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูป
เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวา
เกณฑของโรงเรียนท่ีกําหนดรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ 
ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรู
การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ (STAD) สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรีรตัน  พันธุมะโน (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
คณิตศาสตร เรื่องกําหนดการเชิงเสน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD ผลการศึกษาพบวา แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรือ่งกําหนดการเชิงเสน ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 81.50/80.40 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว และนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร เรื่อง
กําหนดการเชิงเสน ดวยกลุมรวมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นภารัตน  นามบุญลา(2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานนางโทพัฒนา จากการจัดดารเรียนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) ผลการศึกษาพบวา การคิดวิเคราะหและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนางโทพัฒนาหลัง
การจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ (STAD) เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 60 นักเรียนมีการคดิวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  ทักษะการทํางานเปนกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (STAD) พบวา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน และพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการรวมกันทํางานของ
สมาชิกท่ีมากกวา 1 คน โดยท่ีสมาชิกทุกคนน้ันจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน มีการวาง
แผนการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชไมพร  รังสิยานุพงศ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรยีนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ STAD ผลการศึกษาพบวา 
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับดี 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรียวรรณ ปะระมสัโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หนวยการ
เรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน 
มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 4.  เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
(STAD) พบวานักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีดีข้ึน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย จะเหน็ไดวานักเรียนจะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือเพ่ือนในกลุมอยางเต็มท่ีเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไมตรี  พุทธขันธ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ ผลการศึกษา พบวา เจตคตขิองนักเรียนท่ีมีผลตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร หลังจากไดรบัการสอนแบบรวมมือตาม
รูปแบบ STAD เรื่องพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅� =



622 
 

 

4.63,𝑆.𝐷. = 0.68) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร  รังสิยานุพงศ(2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรยีนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ STAD ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับวิธีการสอนแบบ STAD มีเจตคตติอการเรียนวิชาคณติศาสตรระดับดีข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ในขณะการทํางานกลุมครูผูสอนควรเขาไปกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกันในกลุมอยูเสมอ เพ่ือใหนักเรียน

ทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูตลอดเวลา 
 2.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบคะแนนของ

ตนเองและคะแนนกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 ควรทําการศึกษาคนควาผลการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ STAD กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความ คงทนในการ

เรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหา คณิตศาสตร เปนตน เพ่ือ
นํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการ
เรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลัง
การจัดการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑรอยละ 75 เพ่ือศึกษาการ
ทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และเพ่ือ
ศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรท่ีไดรับการเรียนการรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุม
ตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 31 คน  ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที 
  ผลการศึกษาพบวา 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI อยูในระดับมาก  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 
อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร / การทํางานเปนทีม 
/ เจตคติตอคณิตศาสตร 

Abstract 

  The purposes of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8 
students before and after learning by Team Assisted Individualization. To compare the mathematics 
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achievement of grade 8 student after learning by Team Assisted Individualization for grade 8 with a 
75 percent of the criterion. To study team work skill of grade 8 students during learning by Team 

 Assisted Individualization and to study the attitudes toward mathematics of grade 8 students after 
learning by Team Assisted Individualization. The samples of 31 students in grade 8 class 1 from 
Kamphaeng Phet Provincial Administration Organization School. At 2nd semester in 2017. were 
selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments  of as follows; Team Assisted 
Individualization lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the team work 
skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by mean, 
standard deviation and t-test. 

  The result of research founded that. 
  1.  Grade 8 students had mathematics achievement after learning by Team Assisted 
Individualization was higher than before the study significantly at .05 levels, 
  2.  Grade 8 students had mathematics achievement after learning by Team Assisted 
Individualization technique was higher than the 70 percent of the criterion significantly at .05 
level,  
  3.  Grade 8 students had team work skill by using Team Assisted Individualization was high  
level. 
  4.  Grade 8 students had the attitude in mathematics after learning by Team Assisted 
 Individualization was high level. 
 
Keyword: Collaborative learning management using TAI technique. / Mathematics achievement / 
Team work skills / Attitudes toward mathematics 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
  ปจจุบันเปนยุคท่ีเรียกวายุคความรู ซึ่งเปนยุคท่ีผูเรียนตองเกิดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  หรือเรียกไดอีกอยางวา การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ซึ่ง
การจัดการเรียนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญและ
สมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดย เปนการจัดการเรียนรู
ท่ีใหนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน หรือเปนการจัดการเรียนรูท่ี
ครูไมตองสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหนักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลง
มือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง (วิจารณ พานิช, 2555: 16-21) คณิตศาสตรมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบ
แผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและ
แกปญหาไดอยางถูกตอง นอกจากน้ันคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ คณิตศาสตรเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ทําใหเปนคนท่ีสมบูรณ คิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน และมีความสมดุลท้ังรางกาย จิตใจสติปญญาและอารมณ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) 



625 
 

 

  การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดานการเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยมี
การทํางานเปนกลุมหรือการทํางานเปนทีมน้ัน ยอมสงผลใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและของทีมหรือ
กลุม ซึ่งมีวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรูและการทํางานเปนทีม คือ การจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนทํางานเปนกลุม ซึ่งภายในกลุมจะประกอบไปดวย
ผูเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน หรือเปนวิธีการสอนท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperrative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือ
ทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของตนและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีทักษะการ
ทํางานเปนทีม รวมไปถึงผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายมากยิ่งข้ึน (สุรพงษ ทองเวียง, 2551)  
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
มีความสนใจท่ีจะนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI  มาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเปน
แนวทางในการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหสูงข้ึน ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู รูจักการแกปญหา การมีปฏิสัมพันธในกลุม รูจักรับผิดชอบ สงเสริมการรวมมือกันทํางานเปนกลุม 
นักเรียนไดชวยเหลือกันขณะทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งจะสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจใน
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนรวมกัน พัฒนาคุณภาพของงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑรอยละ 70 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 
  4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ท่ีไดรับการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
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ขอบเขตของการวิจยั 
  เน้ือหา  
   เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังน้ี 
    1.  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
    2.  ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    3.  บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
    4.  โจทยปญหา 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมรวมมือโดยใชเทคนิค TAI 
   ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
        - ทักษะการทํางานเปนทีม 
        - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียนท้ังหมด 104 คน  
   กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 31 คน 
ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Ramdom Sampling) 
   เครื่องมือวิจัย 
    1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 10 แผน ซึ่งในแตละ
แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียม ข้ันสอน ข้ันทํากิจกรรมกลุม ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม โดยข้ันเตรียมจะเปนข้ันท่ีแนะนําเก่ียวกับระเบียบของกลุม บทบาท
และหนาท่ีของสมาชิก แจงวัตถุประสงคของบทเรียน ข้ันสอนข้ันท่ีผูสอนนําเขาสูบทเรียน ทบทวนสิ่งท่ีเรียนมาแลว หรือ
ศึกษาประเด็นใหม เน้ือหาใหมโดยการสรุป อภิปราย ขอความรู หรือถามตอบ ข้ันทํากิจกรรมกลุมเปนข้ันท่ีผูเรียนเรียนรู
รวมกันในกลุมยอย โดยท่ีแตละคนมีบทบาทและหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบเปนข้ันท่ี
เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาท่ีไดครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติเปนและซอมเสริมสวนท่ียังขาดตก

 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค TAI 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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บกพรอง และข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุมเปนข้ันท่ีครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน และผูเรียน
ชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม 
    2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
โดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 0.25– 0.78 
และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.41 – 0.89 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
TAI เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.83 
    4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
TAI เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความเท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.83 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
    1.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส กอนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 20 ขอ 
   2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 12 ช่ัวโมง 
    3.  วัดการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิคTAI 
    4.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
    5.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI จํานวน 20 ขอ 
   การวิเคราะหขอมูล 
    1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
    2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑรอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (T-test 
One Group) 
    3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรุแบบ

กลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
     4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับมาก 
     2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอย 
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     1.00 – 1.49 ทักษะการทํางานเปนทีม ระดับนอยท่ีสุด 
    4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ

กลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
     4.50 – 5.00 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
     2.50 – 3.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
     1.00 – 1.49 เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลัง
การจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอน และ

หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TAI  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n X  S.D. t Sig. 

คะแนนกอนเรียน 31 7.81 2.22 
40.88 .00 

คะแนนหลังเรียน 31 15.65 2.13 

   p < .05 
  จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร จากการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 
40.880 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส กับเกณฑรอยละ 70 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการ 

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI กับเกณฑรอยละ 70 

การทดสอบ n X  S.D. K t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 31 15.65 2.13 15 4.28 .00 

 p < 0.05 
  จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังจากไดรับการ
จัดการเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 15.65 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 และคา t = 4.28 
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  3.  การศึกษาการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรุแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI  

ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับทักษะ 

1.  การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม 4.89 0.88 มากท่ีสุด 

2.  การแกปญหาภายในกลุม 3.56 0.33 มาก 

3.  การแสดงความคดิเห็น 4.11 0.60 มาก 

4.  การรับฟงความคิดเห็น 3.78 0.44 มาก 

5.  ความมีนํ้าใจชวยเหลือกัน 4.00 0.67 มาก 

6.  ความสามัคคีในกลุม 4.00 0.71 มาก 

7.  ความรวมมือกันทํางาน 3.78 0.67 มาก 

8.  การวางแผนทํางานรวมกัน 3.78 0.50 มาก 

รวม 3.98 0.60 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะ

การทํางานเปนทีม ระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI อยูในระดับมาก ( X = 3.98 , S.D. = 0.60) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การแบงหนาท่ีกันอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.89 , S.D. = 0.88) รองลงมาคือ 

การแสดงความคิดเห็น ( X = 4.11, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร X  S.D. แปลผล 

1.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนและนาเรียน 3.89 0.60 มาก 
2.  การแกปญหาคณิตศาสตร จะชวยฝกการคิดอยางเปนระบบ
ได 3.78 0.67 

มาก 

3.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมการใหเหตุผล 4.00 0.71 มาก 
4.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีไมยากมากและไมมีความซับซอน 3.78 0.67 มาก 
5.  ฉันคิดวาคณิตศาสตรไมไดทําใหนักเรียนมีความรอบคอบ
มากข้ึน 3.78 0.44 

มาก 
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6.  สามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 3.78 0.50 มาก 
7.  สนุกกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร 3.67 0.71 มาก 
8.  มีความสุขกับกิจกรรมคณิตศาสตร 4.00 0.67 มาก 
9.  คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีไมนาเบ่ือ 3.89 0.33 มาก   
10.  มีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 3.89 0.60 มาก 
11.  ยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 3.78 0.67 มาก 
12.  ชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 4.00 0.71 มาก 

รวม 3.89 0.60 มาก 

  จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI จากตาราง  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการโดยรวมอยูในระดับ

มาก( X = 3.89, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมการใหเหตุผล ( X = 4.00 , 

S.D. = 0.71) และชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร ( X = 4.00 , S.D. = 0.71 ) รองลงมาคือ มีความสุข

กับกิจกรรมคณิตศาสตร ( X = 4.00, S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค TAI สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเน่ืองจากรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย
สําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีความตัวตื่นตัว อยากท่ีจะเรียน ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบ่ือ มีความแปลก
ใหม นักเรียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียนมากยิ่งข้ึน นักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน มีบทบาทมากยิ่งข้ึน นักเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข เขาใจเน้ือหาท่ีเรียนอยางแทจริง นักเรียนไดมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ในการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค TAI ทําใหนักเรียนมีการเรียนรูดวยตัวเองและไดทํางานรวมกับผูอ่ืน ไดรูปญหา ไดมีการวิเคราะหโจทย ได
ลงมือแสดงวิธีคิดดวยตัวเอง และมีการชวยเหลือกันในกลุมเพ่ือน ทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ และนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ  ทองเวียง (2551) ไดศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค TAI เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 
84.38 และนักเรียนทีผานเกณฑรอยละ 70 มีจํานวนรอยละ 100 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนทีมระหวางการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
TAI อยูในระดับดีถึงดีมาก ซึง่แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI เปนการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ี

มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําให
เกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม 
ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร กรุงรัมย (2552) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องการบวก การลบ การ
คูณทศนิยม นักเรียนเรียนไดดีข้ึนมีความรับผิดชอบและชวยเหลือกันในกลุมมีการยอมรับและเห็นความสําคัญของเพ่ือน
มากข้ึน 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ซึ่งเปนการ
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เสริมแรงใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กองสิน ออนวาด (2550) ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
ของผูเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีใชการเรียนแบบรวมสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และผูเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี  
 
ขอเสนอแนะ 
  1ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  ในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนทีทํางานเปนกลุม ครูควรคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในแต
ละกลุมดวยรวมถึงพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน เชน เลขยกกําลัง รากท่ีสอง การแกสมการ เปนตน  
1   2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางานเปนกลุมและบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน 
เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของหนาท่ีของตนเอง เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากข้ึน 
1  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการจัดการเรยีนแบบกลุมรวมมือเทคนิค TAI ในสาระอ่ืนๆ เน้ือหา
อ่ืนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับชวงช้ันอ่ืนๆ 
   2.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ กับ
รูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบ STAD TGT LT เปนตน  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มี วัตถุประสงคเ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2  กอนและหลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR และหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ รอยละ 75 ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 และเพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาและเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR ประชากรเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด จํานวน 30 คน 
เครื่องมือวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการแกปญหา และแบบ
วัดเจตคติตอคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการเรยีนการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 75  อยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมคีวามเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมสีวนรวมในการอภิปราย 
และแสดงความคดิเห็น และนักเรยีนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ขาพเจารูสึกภูมิใจมาก
ถาตอบคําถามในวิชาคณติศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
คําสําคญั:  การจัดการรูแบบ CCR  / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการแกปญหา / เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
 

Abstract 
  The purposes of this research were to compare mathematics achievement between before and 
after learning CCR model and after learning CCR model with 75% of criterion, to study about problem-
solving skills and attitude toward mathematics after learning CCR model of second the population were 
30 students from grad 2 at Bannongkrut school, Khampangphet province Research tools including lesson 
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plan, mathematics achievement test, the guestionaive about problem solving skills’ attitude toward 
mathematics. Data analysis by mean, standand deviation, an t-test. 

The rese arch found that 
  1.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had mathematics achievement after learning CCR 
model higher than 75% was not significant at .05 level. 
  2.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had mathematics achievement after learning CCR 
model higher than before was significant at .05 level. 
  3.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had problem solving skills after learning CCR model 
in  high level. The highest average score on the students had an understanding of the concept. 
demonstrate understanding of the concepts that are relevant to the problem, then the student 
participation in the discussion, and comment and students can think step by step, respectively. 
  4.  Grade 2 students at BanNongkrot School, had attitude toward mathematic after learning CCR 
model using CCR learning in middle level. The highest average score on I really like to study mathematic, 
then I'm proud when I can answer the question about mathematic, and I like to play games mathematical 
respectively. 
 
The Keyword:  CCR model / Mathematics achievement  / Solving skills / Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรเปนศาสตรท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคดิของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คดิ
อยางมีเหตผุล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถ
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของคณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน
นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สตปิญญา และอารมณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1) สอดคลองกับ
แนวคิดของ (ยุพิน พิพิธกุล.2539 : 1) ท่ีกลาววาวิชาคณติศาสตรถือวาเปนวิชาท่ีมีความสําคัญยิ่งเพราะเปนศาสตรท่ีตองอาศัย
ขอเท็จจริง หลักการ วิธีการ เหตุและผล เปนปจจัยสาํคัญในการพิจารณาหาขอยุติ วิชาคณติศาสตรจึงเปนวิชาท่ีมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาความคิดของผูเรยีนใหเปนคนท่ีคิดอยางมีเหตผุล คิดอยางมรีะบบและเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความกาวหนาของแขนงวิชาตางๆ ท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร ภูมิศาสตร และดานสังคมวิทยา ซึ่ง
ลวนแตอาศัยหลักทางคณติศาสตรเปนพ้ืนฐานท้ังสิ้น นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุก
คน ทุกระดับและทุกอาชีพ โดยท่ีทุกคนใชคณิตศาสตรในชีวิตประจาํวันโดยไมรูตัว เชน การดูเวลาการกะระยะทาง การซื้อขาย 
การกําหนดรายรับรายจาย หรือแมแตการเลนกีฬา (พิศมัย ศรีอําไพ.2533 : 6)กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด
วิสัยทัศนของกลุมสาระคณติศาสตรไววาการศึกษาคณติศาสตรสําหรบัหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซางเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุลท้ังดานรางกายความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.12) 

การจัดการเรยีนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีผานมาพบวายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในเกณฑต่ําท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุและปจจยัหลายประการ เชน หลักสูตร เน้ือหา ครผููสอน 
นักเรียน สภาพแวดลอม ผูปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจ
เน่ืองมาจากครูท่ัวไปมักเขาใจวา การสอนคณิตศาสตรคือสอนหรืออธิบายเน้ือหาสาระ แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดก็เปนการ
เพียงพอ แทท่ีจริงการสอนคณติศาสตรทุกเรื่องตองพยายามใหนักเรยีนไดปฏิบัติจริงควบคูกับการคํานวณ สิ่งแรกคือ การลงมือ
ปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบ แลวใหทําแบบฝกหดัและในบางเรือ่งครูตองสาธิตใหเขาใจหลักการควบคูกับการอธิบาย 
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(สมนึก ภัททิยธนี. 2546 : 3) ซึ่งสาเหตุและปจจยัตาง ๆ เหลาน้ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรอยูในเกณฑต่ําและจากการศึกษาปญหาในการเรยีนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 พบวามีปญหาในการจัดการเรียนการสอนอยูหลายประการ เชน อาจเกิดจากนักเรยีนสวนมากไมชอบ
คณิตศาสตร และมีความคิดวาคณติศาสตรเปนวิชาท่ียาก นาเบ่ือหนายมีการพลิกแพลง มีกฎระเบียบท่ีตองทองจํามาก และ
เปนวิชาท่ีตองทําแบบฝกหัดมาก นักเรียนจึงรูสึกกลัวทอแท ขาดความมั่นใจในการเรียน ปญหาท่ีพบคอื เรื่อง การหาร 
นักเรียนยังขาดทักษะการคิดคํานวณคิดวิเคราะห ดังน้ัน การจัดเน้ือหาสาระทางคณติศาสตรตองคํานึงถึงความยาก งาย ความ
ตอเน่ืองและลําดับข้ันของเน้ือหา และการจัดกิจกรรม การเรยีนการสอนตองคํานึงถึงลําดับข้ันของการเรียนรูใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริงควรจดัการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลรวมท้ังวุฒิภาวะของผูเรียน อีกท้ังควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูท้ังสามดาน คือ ดานความรู 
ดานทักษะกระบวนการ และดานคุณธรรม จรยิธรรมและคานิยมท่ีดี (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 5) ท้ังน้ีเพ่ือให
ผูเรยีนมีความรูความเขาใจในคณติศาสตรพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนไดแกความสามารถในการ
แกปญหาท่ีหลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดรเิริ่ม
สรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มรีะเบียบ มีความ
รอบคอบ มีความรบัผิดชอบ มีวิจารณญาณ มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคณุคา และมเีจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ในหนวยการเรียน เรื่องการหาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 เปนการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญท้ังความรูและ
คุณธรรม ซึ่งประกอบดวย 
  C = Contemplative (จิตตปญญาศึกษา) เปนการพัฒนาจิตใจ มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจ มีใจ
พรอมท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร สงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อนักเรียนมีเจตคติท่ีดี สงใหมีความตั้งใจ
เรียน มีความพยายาม ขยัน สงใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการหาร สูงข้ึน  
  C = Coaching เปนการเรียนรูโดยมีครู เปนพ่ีเลี้ยงสอนงานใหอยางมีข้ันตอน และใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มี
การติดตามการทํางานเพ่ือใหนักเรียนมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งข้ึน ชวยพัฒนาทักษะเรื่องการหาร ใหคิดเปน ทํา
เปน ชวยแกปญหาในการทํางานและเกิดความมั่นใจ 
  R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนใช
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเน้ือหาเรื่องการหาร โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัยมา
ประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา  
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจิยตองการศึกษา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 
การหาร โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการจัดการเรียนรูแบบ CCR 2) ศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ 
3) ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี ประสิทธิภาพมากข้ึนพรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตรตาม
ศักยภาพของตน และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหได    ประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนรูนํากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ไปใชตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  กอน และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR กับเกณฑรอยละ 75 

3.   เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR 
4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR  
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สมมติฐานการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา
กอนเรียน 

2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรูแบบ CCR  
 ตัวแปรตาม ไดแก- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

  - ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  - เจตคติตอคณิตศาสตร 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

 
 
 

 
 
 
วิธีการดํางานวิจัย 

ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2560 โรงเรียนหนองกรด อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน 
เครื่องมือวิจัยท่ีใชในการทําวิจัย  
 1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบ CCR จํานวน 11 แผน และเวลา 16 ช่ัวโมง หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญ

จํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง  
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 25 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามี
คาอยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบวา มีคาเทากับ 0.75 

 3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 10 ขอ มีคาคุณภาพดานความ 
เท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α - Coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาเทากับ .75 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน (Pretest) เรื่อง การ

หาร 
 2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาร และทํา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การหาร แปรเดียวหลังเรยีน (Posttest)  
 3.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคตติอคณิตศาสตร  
การวิเคราะหขอมลู  
  1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ รอยละ 75 โดยใช t-test One Samples  

การจัดการเรียนรูตาม

แนวคิด CCR 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
-ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
-เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเรื่องการหารของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดย การทดสอบคาที (t – test Dependent Samples) 

 3.  การศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR โดยใช คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
    คาเฉลี่ย 4.50-5.00 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับมากท่ีสุด  
    คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับปานกลาง  
    คาเฉลี่ย 1.50-2.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอย  
    คาเฉลี่ย 1.50-1.49 ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 

 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR โดยใชรอยละ (Mean) คาเฉลี่ย (Percentage) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    คาเฉลี่ย 4.50-5.00 เจตคติตอคณติศาสตรระดับมากท่ีสุด  
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 เจตคติตอคณติศาสตรระดับมาก  
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรระดับปานกลาง  
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 เจตคติตอคณติศาสตรระดับนอย  
   คาเฉลี่ย 1.50-1.49 เจตคติตอคณติศาสตรระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  กอน และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 1 

 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่งการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2    

หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑ (รอยละ 75) 

 N k µ σ t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 30 19 19.40 1.58 1.379 .178 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรหลังการจดัการเรยีนรูแบบ 
CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.40 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.45 และคา t = 1.379 
 

2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR กับเกณฑรอยละ 75 พบผลดังตาราง 2 

 

ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่งการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N µ σ t Sig. 

กอนเรียน 30 9.90 2.38 
17.13 .000 

หลังเรียน 30 19.40 1.58 

  p < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่องการหาร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = 17.13 
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3. การศึกษาทักษะการแกปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดัง
ตาราง 3 

 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการ จัดการเรียนรู 
  แบบ CCR เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร µ σ แปลผล 

1. นักเรียนมีการกระตุนในการแกปญหาทาง   คณิตศาสตร 4.37 0.49 มาก 
2. นักเรียนมีการนํากฎ สตูร ความคิดรวบยอด 4.47 0.50 มาก 
3. นักเรียนมีความเขาใจในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร 4.40 0.49 มาก 
4. นักเรียนมีการฟงความคิดเห็นของเพ่ือนๆ 4.30 0.46 มาก 
5. นักเรียนมีการกระตุนการทํางานท่ีเปนระบบรอบคอบ 4.30 0.50 มาก 
6. นักเรียนมีการแกปญหาอยางเหมาะสม 4.50 0.50 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.47 0.50 มาก 
8. นักเรียนสามารถคดิไดอยางเปนข้ันตอน 4.47 0.50 มาก 
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน 4.43 0.50 มาก 
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 4.43 0.50 มาก 

รวม 4.41 0.12 มาก 
จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร หลังการจดัการเรียนรู

แบบ CCR โดยรวมอยูในระดบัมาก (µ =4.41, σ= 0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบ

ยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา (µ = 4.47, σ= 0.50) 

รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น (µ = 4.43, σ= 0.50) และนักเรียนสามารถคิดได

อยางเปนข้ันตอน (µ =4.47, σ=0.50) ตามลําดับ 
4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR พบผลดัง

ตาราง 4 
 

ตาราง 4   แสดงคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR  
  เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร µ σ แปลผล 

1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร 4.47 0.50 มาก 
2. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 4.37 0.49 มาก 
3. ขาพเจาชอบใชเวลาวางในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร 4.47 0.50 มาก 
4. ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
5. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อมีการทําแบบทดสอบได 4.43 0.50 มาก 
6. ขาพเจารูสึกวาเวลาท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรใชเวลานาน 1.80 0.61 นอย 
7. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีขาพเจาเรียนแลวไมรูเรื่อง 1.97 0.50 นอย 
8. กิจกรรมทางคณติศาสตรเปนวิชาท่ีใชความจําอยางเดียว 1.83 0.64 นอย 
9. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําความเขาใจยาก 1.90 0.54 นอย 
10. ขาพเจารูสึกวิตกกังวลเมื่อถึงเวลาสงการบาน 1.83 0.59 นอย 

รวม 3.16 0.55 มาก 

จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.16, σ= 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร (µ = 
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4.47, σ= 0.50) รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง (µ = 4.43, σ= 0.50) และ 

ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร (µ = 4.57, σ= 0.50) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
คณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวา เกณฑ รอยละ 75  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานหนองกรด จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นและนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับ 

4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ
รอยละ 75 อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเน่ืองจากทางบานของเด็กเกิดปญหา
ผูปกครองไมมีการใสใจดูแลตอตัวนักเรียน แตนักเรียนยังมผีลการเรยีนรูท่ีดีข้ึนและท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนมีความรู 
ความสามารถ และมวลประสบการณของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการจัดการเรยีนรูแบบ CCR จึงทําใหนักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ซึ่งตรวจสอบไดจากการวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (น่ิมนอย  แพงปสสา, 2551) และ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมอืในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรูของตนเองและผูเรยีนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบท่ีเช่ือถือ
ได โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บ
รวบรวมขอมลู และวิเคราะหขอมลู (ลัดดา  ภูเกียรต,ิ 2552) จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจดัการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องการหาร หลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน 
75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเน่ืองจากทางบานของเดก็เกิดปญหาผูปกครองไม
มีการใสใจดแูลตอตัวนักเรยีน แตนักเรียนยังมผีลการเรียนรูท่ีดีข้ึนท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนไดรับการช้ีแนะ การแนะนําจาก
ครูผูสอนอยางมีข้ันตอน และใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการตดิตามการเรยีน การทํางานเพ่ือใหนักเรยีนนําไปใชปรับปรุงการ
เรียนใหดีข้ึน ชวยพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ คิดเปน ทําเปนชวยแกปญหาการเรียน และเกิดความมั่นใจ (ชนิตวสรณ ตรีทยา
ภูม,ิ 2558) 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นและนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ตามลําดับ เน่ืองจากนักเรียนมีทักษะ กระบวนการในการประยุกตความรู
ทางคณิตศาสตร ข้ันตอน /กระบวนการแกปญหา ยุทธวิธีแกปญหา และประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการคนหาคําตอบของ
ปญหาทางคณติศาสตรไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2550) และ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมอืในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรูของตนเองและผูเรยีนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางคณติศาสตรเพ่ือแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบท่ีเช่ือถือได 
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โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล (ลัดดา  ภูเกียรต,ิ 2552) 

4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ เพราะนักเรียนมีความสนใจและใน
การเรยีนวิชาคณิตศาสตรซึ่งสอดคลองกับ (AiKin, 1979) กลาววานักเรียนมีความเพลิดเพลิน มีแรงจูงใจ ใหความสําคัญ และ
ความเปนอิสระจากความกลัววิชาคณิตศาสตร  
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดการเรียนรูแบบ CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด จุดประสงคการ
เรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงช้ีแนะใหนักเรียนปฏิบัติในข้ันตอนตาง ๆ อยางถูกตอง 
เพ่ือใหการจัดการเรียนรูแบบ CCR มีประสิทธิภาพ 
   2.  ควรเสรมิแรงดานบวก เพ่ือแสดงใหเห็นวา การใหกําลังใจ กลาวชมเชย ขณะท่ีนักเรยีนทากิจกรรม และ
นําเสนอผลงานไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหเห็นถึงการทํากิจกรรมรวมกันในดานบวก เปนกระบวนการคิดท่ีสรางสรรค มี
คุณคา มีประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3.  การใชเวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ เรื่องการใหเหตผุล ครูตองมี
เอกสารนําเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงทํากิจกรรมของบัตรกิจกรรมตอไปไดอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ CCR กับเน้ือหาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนๆหรือ
ระดับช้ันเรียนอ่ืนๆตอไป 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการเรยีนรู 
ความคิดสรางสรรค เปนตน  
  3.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR กับเกณฑ รอยละ 80 เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
กอน และหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจดัการเรียนรูตามแนวคดิ CCR และเพ่ือศึกษาเจตคตติอคณติศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประชากรเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 39 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 
แผนการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน แบบสังเกต
ทักษะการแกปญหา และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบใชคาที  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูง
กวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคิดรวบยอดท่ี
สัมพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น และ
นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดับ 
 4.  นักเรียนมีเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจารูสกึภูมิใจมากถาตอบ
คําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR / ทักษะการแกปญหา / เจตคตติอคณิตศาสตร /  
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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Abstract 
 This research aims to : To comparative of achievement in mathematics Pythagorean 
theorem after instructional management using CCR technique with criteria 80% To Compare learning 
achievement Pythagoras Theorem before and after instructional management using CCR technique 
To study problem solving skills. of Grade 8 students after instructional management using CCR 
technique on Pythagorean theorem. To study the attitude towards mathematics of students in Grade 
8 students after instructional management using CCR technique on Pythagorean theorem. Population 
for this research is the in term in Grade 8 students Chakungrao Wittaya School Kamphaeng Phet 
Municipality, Muang District, Kamphaengphet Province in 2nd term year 2560’s number of 39 studens 
Tools used in the research are ; Planning of instructional management using CCR technique about 
Pythagorean theorem. the achievement test. Observation form mathematical problem solving skills 
and the attitude towards mathematics test Statistics used were average standard deviation and t-
test.  
 The result found that ; 
 1.  Students have learning achievement Pythagorean theorem after instructional 
management using CCR technique was higher than 80% was significance at .05 level. 
 2.  Students have learning achievement. Pythagorean theorem after instructional 
management using CCR technique than before. was significant at .05 level. 
 3.  Students have problem solving skills. after instructional management using CCR 
technique overall, it was at a high level. When considering overall score, it was found that Students 
have an understanding of the concept. demonstrate understanding of the concepts that are relevant 
to the problem. Secondly, students participate in discussions and comments. and students can think 
step by step respectively. 
 4.  Students' attitudes toward mathematics after instructional management using CCR 
technique was at a high level. When considered individually, I like that mathematics has the highest 
average was minor and I feel very proud if answering questions in math was correct. I like playing 
games math, respectively. 
 
Keyword : CCR learning management / problem solving skills /  
  attitude towards mathematics / learning achievement 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคญัในการพัฒนาคนใหมีคณุภาพ ซึง่หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 น้ันมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปน มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 
คุณธรรม มีจติสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ พลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีดีท่ีจําเปนตอการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังมุงพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู  ท่ีกําหนดน้ันจะชวยให
ผูเรยีนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคดิ                  
3) ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซึ่งใน
ขอท่ี 3 ระบุไววา “ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐาน ของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมลูสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลีย่นแปลง
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ของ เหตุการณตางๆในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมี การตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิง่แวดลอม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลาวไววาวิชาคณิตศาสตรมีบทบาทสําคญัยิ่งตอ
การพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษย มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาได และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และศาสตรอ่ืนๆ คณติศาสตรจึงมปีระโยชนตอการดํารงชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และ
สามารถอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 ธรรมชาติของวิชาคณติศาสตรมีลกัษณะเปนนามธรรมมีโครงสรางซึง่ประกอบดวยคําอนิยาม บทนิยาม 
สัจพจน ท่ีเปนขอตกลงเบ้ืองตน จากน้ันจึงใชการใหเหตุผลท่ีสมเหตสุมผลมาสรางทฤษฎีบทตางๆ และนําไปใชอยางเปน
ระบบ คณติศาสตรมีความถูกตองเท่ียงตรง คงเสนคงวา (กรมวิชาการ, 2545 : 2) จากสภาพของโรงเรยีนชากังราววิทยา 
(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เปดสอน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันมีนักเรียนท้ังหมด 558 คน จากขอมูลผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป การศึกษา 2559 พบวา ในกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร มี
คะแนนเฉลีย่ 29.31 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.74 และฐานนิยม 22.40 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ีต่ําเมือ่เทียบกับคะแนน
เต็ม (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2559) จากความสําคญัดังกลาวครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล เพราะบางคนใชเวลาในการเรียนรูมากบางคนใชเวลาในการเรียนรูนอย โดยธรรมชาติของเด็กจะเรียนรูจาก
รูปธรรมไปสูนามธรรม ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนตองไมยึดครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน แตควรเปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีครเูปนผูเตรียมการเรยีนการสอนเพ่ือใหเน้ือหาบทเรียนมาความเปนรูปธรรมและงายตอการเรยีนรู
อันจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูและจดจําไดดียิ่งข้ึน แมวาคณิตศาสตรจะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยแตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควรโดยพบวาวิธีสอนของครูสวน
ใหญเปนการสอนแบบบรรยาย ถามตอบ ไมเนนเรื่องกระบวนการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงไปท่ีคาํตอบมากกวา
กระบวนการทางคณิตศาสตร ท้ังน้ีในการแกปญหาครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรู มี
สวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได การเลือกวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคดิCCR 
ในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูเรยีนสามารถเรียนรูคณติศาสตรไดดีข้ึน และมเีจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร 
 การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เปนรูปแบบการเรียนการสอนหน่ึงท่ีนาสนใจ มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจบัุนเพราะเปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคญั ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
ประกอบไปดวย 
 Contemplative Education เปนการสอนท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาดานในซึ่งประกอบดวยจิตและการคิด 
ผานการฝกปฏิบัติกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทําใหเกิดกระบวนการคิดใครครวญดวยจติท่ีมีความเมตตากรุณา ทําจติใจให
เปดกวาง สามารถทําความเขาใจกับสิ่งตางๆ (เสกสรร ประเสริฐกุล, 2553 : 91) 
 Coaching คือการเรียนรูงานโดยมีผูบังคับบัญชา หรือผูเช่ียวชาญเปนพ่ีเลี้ยงสอนงานใหอยางมีข้ันตอน และให
ผูรับการสอนลง มือปฏิบัติ มีการตดิตามการทํางานเพ่ือใหผูรบัการสอนมีการนําไปใชปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน ชวย
พัฒนาทักษะในการทํางาน คิดเปนทําเปนชวยแกปญหาในการทํางานและเกิดความมั่นใจ (ชนิตวสรณ ตรีทยาภูม,ิ 2558) 
 Research-Based Learning เปนสภาพการณของการจดัการเรียนรูท่ีใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรอื
ผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรยีนรูเน้ือหาสาระตางๆ โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัย (Research review) มา
ประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระในการเรยีนรูใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา
สาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแกผูเรียน (ทิศนา แขมมณ,ี 2552 : 
144-145) 
 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเปนทฤษฎบีทท่ีมีความสําคัญบทหน่ึงในเรขาคณติ ท่ีฝกใหนักเรียนมีความสามารถดาน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร และเปนพ้ืนฐานสําหรับการนําไปใช ท้ังดานเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร การ
ออกแบบดานสัญลักษณและเครื่องกล การสํารวจ สถาปตยกรรม ชางไม เปนตน อีกท้ังทฤษฎีบทพีทาโกรัส ยังมคีวาม



643 
 

 

เก่ียวของกับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน ๆ และเปนพ้ืนฐานในการเรยีนข้ันท่ีสูงข้ึนดวย จึงจําเปนท่ีครูควรตระหนักถึง
ความสําคญัของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและตองสรางความเขาใจท่ีถูกตองท่ีจะชวยใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ
และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจะนําไปใชตอไปในอนาคต 
 จากเหตผุลดังกลาวขางตน จึงเปนแรงจูงใจใหผูวิจิยตองการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎี      
บทพีทาโกรัส โดยการใชกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR ศึกษาทักษะการแกปญหา และ
ศึกษาเจตคติหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคดิ CCR ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนพรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนไดมกีารพัฒนาการ
เรียนคณิตศาสตรตามศักยภาพของตน และนําไปใชในชีวิตประจําวันใหไดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังเปนแนวทางใหผูท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรยีนรูนํากิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัสไปใชตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั หลังการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
กับเกณฑ (รอยละ 80) 
 2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั กอนและหลังการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR  
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด 
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ  
รอยละ 80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวากอน
เรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการสรางการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR คือ เน้ือหารายวิชาคณติศาสตร เรื่องทฤษฎ ี
บทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งประกอบดวย สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ
ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  ตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR 
   ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        - ทักษะการแกปญหา 
        - เจตคติตอคณิตศาสตร 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

 
 
 

การจัดการเรยีนรูตาม

แนวคิด CCR 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ทักษะการแกปญหา 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร - ชุม   ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 
39 คน  
  เครื่องมือวิจัย 
   1.  แผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 10 แผน แผนละ 1 
ช่ัวโมง รวมเวลา 10 ช่ัวโมง ไมนับเวลาท่ีใชในการทดสอบกอนเรียน และทดสอบหลังเรียน การจัดการเรียนรูตามเทคนิค 
CCR มี 5 ข้ันตอน คือ 
 
   ข้ันเตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม 
   ข้ันแสวงหาความรู : ถามคือสอน 
   ข้ันเช่ือมโยงสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ 
   ข้ันประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู : สะทอนคิดคือเรียนรู 
   ข้ันสะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา : เขียนคือคิด  
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 โดยใช
แผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค CCR เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 - 1.00  หาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) เทากับ 0.93 คาความยากงาย (p) อยู
ระหวาง 0.46 - 0.66 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.32 - 0.93 
  3.  แบบสังเกตทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีคาความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตาม
วิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α –Coefficient) เทากับ 0.70 
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตรเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 เปนแบบมาตร
ประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ ขอคําถามมีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ มี
คาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.50 - 1.00 และ
คาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) เทากับ 0.83 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน 
   2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR และทําแบบสังเกตทักษะการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรระหวางเรียน  
   3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
หลังเรียน 
  การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 80) ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กอน และหลังการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิด CCR ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาทักษะการแกปญหา และเจตคติตอคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( x) และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลความหมายคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    4.50 – 5.00 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
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    3.50 – 4.59 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
    2.50 – 3.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
     1.00 – 1.49 หมายถึง ทักษะการแกปญหา/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั หลังการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
กับเกณฑ (รอยละ 80) พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 
   2/3 หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 80) 

 N K μ  σ  t Sig. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 39 24 25.28 1.79 4.470 .000 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.28 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.79 และคา t = 4.470 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั กอนและหลังการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 
   2/3 กอน และหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ  σ  t Sig. 
กอนเรียน 39 10.51 2.46 

-36.479 .000 
หลังเรียน 39 25.28 1.79 

 *ระดับนัยสําคัญท่ี .05  
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั หลัง
การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = -36.479 
 
 3.  การศึกษาทักษะการแกปญหา เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการแกปญหา หลังการจดัการเรียนรูแบบ 
   CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรสั ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 

ทักษะการแกปญหา μ  σ  แปลผล 
1. นักเรียนมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3.82 0.91 มาก 
2. นักเรียนมีทักษะการทํางานท่ีเปนระบบ รอบคอบ 3.79 1.00 มาก 
3. นักเรียนมีความเขาใจในความคดิรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน

ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา 
4.13 0.77 มาก 

4. นักเรียนมีกระบวนการ และยุทธวิธีการเลือกการแกปญหา และการ   
ตรวจสอบ 

3.79 0.89 มาก 

5. นักเรียนมีการถาม – ตอบสมเหตุสมผล 3.77 0.78 มาก 
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6. นักเรียนรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 3.92 0.74 มาก 
7. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 3.85 0.99 มาก 
8. นักเรียนสามารถคดิไดอยางเปนข้ันตอน 3.92 1.00 มาก 
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน 3.79 0.92 มาก 
10. นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 4.08 0.81 มาก 

รวม 3.89 0.13 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด 
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.89, S.D. = 0. 13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรยีนมีความเขาใจใน
ความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในความคดิรวบยอดท่ีสัมพันธกับความตองการของโจทยปญหา ( X= 4.13, 
S.D = 0.77) รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย และแสดงความคดิเห็น ( X= 4.08, S.D. = 0.81) และ
นักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอน ( X= 3.92, S.D. = 1.00) ตามลําดับ 
 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 หลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด 
CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบผลดังตาราง 4 
 
ตาราง 4   แสดงคาเฉลีย่ ( X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณติศาสตรหลังการจดัการเรียนรูตาม   

แนวคิด CCR เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 

เจตคติตอคณิตศาสตร μ  σ  แปลผล 
1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร 4.59 0.59 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 3.97 0.90 มาก 
3. ขาพเจาชอบใชเวลาวางในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร 4.18 0.82 มาก 
4. ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร 4.26 0.75 มาก 
5. ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคาํถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง 4.38 0.71 มาก 
6. ขาพเจารูสึกวาเวลาท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรแตละครั้งนานมาก 3.62 1.02 มาก 
7. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีขาพเจาเรียนแลวไมรูเรื่อง 3.64 0.90 มาก 
8. กิจกรรมทางคณติศาสตรเปนเรือ่งท่ีหนักสมอง 3.85 0.90 มาก 
9. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียากเกินไป 2.64 0.81 ปานกลาง 
10. ขาพเจารูสึกวิตกกังวลเมื่อตองสอบวิชาคณิตศาสตร 3.64 1.06 มาก 

รวม 3.81 0.87 มาก 

 
  จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2/3 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรยีนรูตาม

แนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X= 3.81, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชา

คณิตศาสตร ( X= 4.59, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ขาพเจารูสึกภูมิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง  

( X= 4.38, S.D. = 0.71) และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตร ( X= 4.26, S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวา
เกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรู
ตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดบั 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ขาพเจา
รูสึกภมูิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และ ขาพเจาชอบเลนเกมทางคณติศาสตรตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR สูงกวา
เกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
ประกอบดวยการเรียนรูจติปญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2559) ไดทําการวิจัย การพัฒนา
ความสามารถดานการทําวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปท่ี 3 โดยใชกระบวนการ Coaching และ 
Mentoring ผลการวิจยัพบวา นิสติสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูเรื่องการทําวิจัยในช้ันเรียน 
โดยใชกระบวนการ Coaching และ Mentoring โดยมีนิสติสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปท่ี 4 เปนผูดูแล มีความสามารถดาน
การทําวิจัยในช้ันเรียน ไดตามเกณฑรอยละ 80 ท่ีกําหนดไวทุกคน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส หลังการจัดการเรยีนรู
ตามแนวคิด CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลดังกลาวมาจากการจดัการเรยีนรูตาม
แนวคิด CCR ประกอบดวยการเรยีนรูจิตปญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และ
การจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ ฆนัท ธาตุทอง (2552) ไดทําการวิจัย การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรยีนรูแบบจติตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ทักษะทางปญญาไดรับอิทธิพลจาก ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหมากกวาความสามารถในการแกปญหา และข้ันการจัดระบบความคิดสูสมองมีอิทธิพลตอทักษะการ
คิดมากท่ีสดุ และหลังจากใชรูปแบบการเรยีนการสอนแลว นักศึกษามีทักษะทางปญญาสูงข้ึนกวากอนการใชรูปแบบการ
เรียนรู และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีทักษะการแกปญหา หลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีความเขาใจในความคิดรวบยอด แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดท่ีสมัพันธกับความตองการของโจทยปญหา รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และนักเรียนสามารถคิดไดอยางเปนข้ันตอนตามลําดบั เพราะการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เปนการ
จัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจติตปญญา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการเรยีนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) เปนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนการลงมือปฏบัิติจริง มีทักษะการแกปญหา นักเรียนมสีวนรวมใน
การจัดการเรยีนรู ทักษะการทํางานกลุม มีครูเปนผูคอยช้ีแนะ โดยการจัดการเรยีนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ชวยให
ผูเรยีนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาหรือทักษะในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ กีรตาพันธุ ฝาชัยภูมิ (2554 : 
30) ท่ีไดกลาววา การเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ทําใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางปญญา 
ทักษะการอานจากการคนควาทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคดิข้ันสูง คิดไตรตรอง คิด
อยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตผุลในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานรวมกันมีการประสานสัมพันธ การ
วางแผนการวิจัย การประเมินผล ไดเรียนรูองคความรูใหมไดเรียนรูวิธีวิจัยหรือวิธีแสวงหาความรูและไดเรียนรู
กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีท่ีตนเองเกิดการเรียนรู 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 มีเจตคตติอคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขาพเจาชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาคือ ขาพเจา
รูสึกภมูิใจมากถาตอบคําถามในวิชาคณิตศาสตรไดถูกตอง และขาพเจาชอบเลนเกมทางคณิตศาสตรตามลําดับ เน่ืองจาก
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การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR ใชกระบวนการท่ีกระตุนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนโดยยึดหลักจติวิทยาการเรยีนการ
สอนของเพียเจท คือจัดสภาพแวดลอมใหผูเรียนมีอิสระไดทํากิจกรรมในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองเพ่ือสรางความรูสึกท่ีดแีกนักเรียน ไดใชความรู ความสามารถดวยตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเนน
กระบวนการและการมสีวนรวมของนักเรียน การไดลงมือปฏิบัติในทุกข้ันตอนทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเห็นถึงประโยชนท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ในชีวิตประจําวัน สงเสรมิใหเกิดการเรียนรูเชิงลึกมากกวาการ
จําซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องการ
สํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร อําเภอเมอืงนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม โดยใชการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงช้ีแนะใหนักเรียนปฏิบัติในข้ันตอน
ตาง ๆ อยางถูกตอง เพ่ือใหการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR มีประสิทธิภาพ 
  2.  ควรเสรมิแรงดานบวก เพ่ือแสดงใหเห็นวา การใหกําลังใจ กลาวชมเชย ขณะท่ีนักเรยีนทากิจกรรม 
และนําเสนอผลงานไดถูกตอง เปนการสงเสริมใหเห็นถึงการทํากิจกรรมรวมกันในดานบวก เปนกระบวนการคิดท่ี
สรางสรรค มคีุณคา มีประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3.  การใชเวลาในการทํากิจกรรมของนักเรียนตองใชเวลาในการทําความเขาใจ เรื่องการใหเหตผุล ครู
ตองมีเอกสารนําเพ่ือใหนักเรยีนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงทํากิจกรรมของบัตรกิจกรรมตอไปไดอยางตอเน่ือง 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ CCR กับเน้ือหาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืนๆ
หรือระดับช้ันเรียนอ่ืนๆตอไป 
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการ
เรียนรู ความคิดสรางสรรค เปนตน  
  3.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑท่ีรอยละ 70 เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และเพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการ
จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนบานเกศกาสร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร  แบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน สถิติท่ีใช
ทดสอบสมมติฐานคือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 

(5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ฉันคิดวาคณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญท่ีสุด  และฉันชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร
และฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทยทางคณิตศาสตร ตามลําดับ 

3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาตั้งใจทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนดและขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน / เจตคตติอวิชาคณติศาสตร/  

 ความมุงมั่นในการทํางาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics learning achievement after 
using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students with 70 present of the criterion. To study the attitudes 
towards mathematics after using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students and to study Commitment to 
work after using inquiry cycle (5Es) of grade 8 students. Population is 9 students in grade 8 from  
Bankeskasorn school Kamphaeng Phet, at second semester of 2017. The instrument used in the 
research; Inquiry cycle (5Es) Teaching Plan the measurement of the attitude towards mathematics 
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and the measurement Commitment to work. The data were analyzed by mean, standard deviation 
and t-test One Group 
 The result of research founded that. 
 1.  The students of grade 8 got mathematics learning achievement after using inquiry cycle 
(5Es) higher than the 70 present of the criterion was not significance at .05 levels. 
 2.  The students of grade 8 with attitudes towards mathematics after using inquiry cycle 
(5Es) over all hight level. When considering a list of text found to that I think mathematics is very 
useful in everyday life, Average maximum. Second is I think mathematics is the most important. I like 
solving problems related to mathematics and I ask teachers when they do not understand 
mathematical problems. Than the previous. 

3.  The students of grade 8 with Commitment to work after using inquiry cycle (5Es) over all 
hight level. When considering a list of text found to that I intend to work very well, Average 
maximum. Second is I will try to finish the job as scheduled. I am dedicated to working with 
patience. Than the previous. 
 
The Keywords: inquiry cycle (5Es) / achievement / attitudes towards mathematics /Commitment to 

work 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งตองอาศัยทักษะตางๆ เพ่ือชวยใน
การเรียนรู ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดและการแกปญหา และทักษะการสื่อสารและการ
รวมมือ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2556) โดยวิชาคณิตศาสตรน้ันมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห
ปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสมนอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเกศกาสรปการศึกษา 2559  ซึ่งเปนโรงเรียนขยาย
โอกาส โดยผูวิจัยศึกษาขอมูลในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวานักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรรอยละ 71.53 ซึ่งต่ํากวาเกณฑรอยละ 75 ท่ีเปนนโยบายของโรงเรียน และจาก
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ผลการสอบ LAS (Local Asscesment System) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ช้ีใหเห็นวาคะแนนของ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในระดับท่ีไมนาพอใจคือมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34 (รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานเกศกาสร,2559) ซึ่งสงผลใหนักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีอยากและมีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรอยูในระดับนอย และจึงทําใหขาดความมุงมั่นในการทํางาน มีความเช่ือวา วิชาคณิตศาสตรมีลักษณะเปน
นามธรรม ยากแกการทําความเขาใจกับสัญลักษณตางๆและเปนวิชาท่ีมีวิธีการคิดและคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว
จึงไมกลาคิดแปลกไปจากสิ่งท่ีครูสอนในช้ันเรียน  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงพยายามคนควาหาแนวทางท่ีจะชวยพัฒนาและปรับปรงุการเรยีนรูของผูเรียนท้ังใน
ดานผลสัมฤทธ์ิ เจตคติตอคณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางาน การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสรางใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน มีความอิสระคนควาและการ
เรียนรู ฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสงเสริมความมุงมั่นในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและ
แกปญหาดวยตนเองความรูท่ีไดมีคุณคา มีความหมายสําหรับผูเรียน เปนประโยชนและจดจําไดนานสามารถเช่ือมโยง
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ความรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ มีชีวิตชีวาและ
ทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู (สุวิทย  มูลคํา และอรทัย มูลคํา,2553) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอบ
แบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของพิมสิริ แกวศรีหา และคณะ (2554) ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) ทิพยา นิลดี 
(2553) ศิริภรณ  ตันนะลา (2554) นิตยา แกวกันยา และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวา นักเรียนมีความกาวหนาใน
การเรียนรูมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝ
เรียนรูและมุงมั่นในการทํางานสูงข้ึน 
 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) มาจัดการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือชวยใหนักเรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีเจตคติตอ
คณิตศาสตร และความมุงมั่นในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัการจัดการเรยีนแบบสบืเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑท่ีรอยละ 70 

2.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  

3.  เพ่ือศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สูง
กวาเกณฑ รอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานเกศกาสร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษากําแพงเพชร  
เขต 1 ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน 

เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีนํามาใชในการวิจัยโดยการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ประกอบดวย การใชทฤษฎี
บทพีทาโกรัส และบทกลับในการใหเหตผุลและแกปญหา  

ระยะเวลา 
 ระหวางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
ตัวแปร 

  ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
  ตัวแปรตาม  ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
       - ความมุงมั่นในการทํางาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  
 ประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานเกศกาสร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา

กําแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งในแตละแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ข้ันขยายความรู 
และข้ันประเมินผล  โดยข้ันสรางความสนใจเปนข้ันของการนําเขาสูบทเรียนทําใหผูเรียนเกิดอาการอยากเรียน  ข้ัน
สํารวจและคนหาเปนข้ันท่ีผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ในการสํารวจและคนหาและสรางแนวความคิดท่ีไดมาจาก
ประสบการณของนักเรียนเอง  ข้ันอธิบายและลงขอสรุปเปนข้ันท่ีใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความเขาใจของตนเอง
เก่ียวกับความคิดรอบยอดและวิธีการแกโจทยปญหา  ข้ันขยายความรูเปนข้ันท่ีนักเรียนมีโอกาสในการประยุกตใชไปสู
สถานการณใหมหรือโจทยปญหาท่ีซับซอนมากยิ่งข้ึน  และข้ันประเมินผลเปนข้ันในการประเมินผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 
จํานวน 30 ขอ โดยการหาคาความเท่ียงตรงดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ KR-20 เทากับ 0.66 คาความยากงายอยูระหวาง 
0.45– 0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 – 0.39 
  3.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความ
เท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.63 
  4.  แบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยการหาคาความความ
เท่ียงตรง ดวยวิธีการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบวา มีคาเทากับ 0.71 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู(5Es) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จํานวน 8 ช่ัวโมง 
  2.  นักเรียนทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  3.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร และแบบวัดความมุงมั่นในการทํางาน 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับจัดการเรียนแบบ
สืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับเกณฑท่ีรอยละ 70 วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test One 
Group) 

การจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5Es) 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 

- ความมุงมั่นในการทํางาน 
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 2.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรและความมุงมั่นในการทํางาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลัง

การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิเคราะหคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
   4.50 – 5.00 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับมาก 
   2.50 – 3.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับนอย 
   1.00 – 1.49 เจตคตติอคณติศาสตร/ความมุงมัน่ในการทํางาน ระดับนอยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑพบผลดังตารางท่ี 1 

 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของ 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑท่ีรอยละ 70  

 n µ σ k t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 9 22.56 2.74 21 1.701 .127 

 *P < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียน

แบบสืบเสาะหาความรู (5Es)  สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย (µ) 

เทากับ 22.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เทากับ 2.74 และคา t เทากับ 1.701  
 

2.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 พบผลตาราง 2 

 

ตาราง 2    แสดงคาเฉลีย่ (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของเจตคติตอคณติศาสตรของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
  ปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

เจตคติตอคณิตศาสตร µ σ แปลผล 
1. ฉันคิดวาคณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน 4.33 0.87 มาก 
2. ฉันคิดวาคณิตศาสตรชวยแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตจริงได 3.67 0.87 มาก 
3. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสําคัญท่ีสุด 4.11 0.60 มาก 
4. ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีพัฒนาความคิดของมนุษย 3.89 0.60 มาก 
5. ฉันคิดวาคณิตศาสตรทําใหฉันเปนคนมีเหตผุล 3.78 0.67 มาก 
6. ฉันชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 4.00 0.71 มาก 
7. ฉันสนุกกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร 3.78 0.67 มาก 
8. ฉันชอบเรียนคณิตศาสตร 3.78 0.44 มาก 
9. ฉันชอบทําการบานวิชาคณิตศาสตร 3.78 0.67 มาก 
10. ฉันมีความสุขกับการเรียนคณติศาสตร 3.67 0.71 มาก 
11. ฉันตั้งใจเรียนคณติศาสตรอยูเสมอ 4.00 0.50 มาก 
12. ฉันชอบเขารวมการแขงขันท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 3.89 0.33 มาก 
13. ฉันชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตร 3.78 0.67 มาก 



655 
 

 

14. ฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทยทางคณิตศาสตร 4.00 0.71 มาก 
15. ฉันมักท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับคณิตศาสตร 3.89 0.60 มาก 

รวม 3.89 0.17 มาก 

จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.89, σ = 0.17) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ฉันคิดวา

คณิตศาสตรมีประโยชนมากในชีวิตประจําวัน (µ = 4.33 , σ = 0.87) รองลงมา คือ ฉันคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ี

สําคัญท่ีสุด (µ = 4.11, σ = 0.60) และฉันชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตรและฉันซักถามครูเมื่อไมเขาใจโจทย

ทางคณิตศาสตร  (µ = 4.00 , σ =0.71 ) ตามลําดับ 
 
3.  การศึกษาความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของความมุงมั่นในการทํางานของนักเรียนช้ัน 
  มธัยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 

ความมุงมั่นในการทํางาน  µ σ แปลผล 
1. ขาพเจาตั้งใจทํางานเปนอยางด ี 4.89 0.33 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจามีความรบัผิดชอบในการทํางาน 3.56 0.88 มาก 
3. ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนด 4.11 0.60 มาก 
4. ขาพเจาจะทําใหสําเร็จแมจะมอุีปสรรคในการทํางาน 3.78 0.44 มาก 
5. ขาพเจาไมยอทอตอปญหาในการทํางาน 3.78 0.67 มาก 
6. ขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน 4.00 0.71 มาก 
7. ขาพเจาปรับปรุงและพัฒนางานดวยตนเองใหดีข้ึนไป 3.78 0.67 มาก 
8. ขาพเจาพยายามแกไขปญหาในการทํางานใหสําเร็จ 3.67 0.50 มาก 
9. ขาพเจามีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีทําสําเร็จ 3.78 0.67 มาก 
10. ขาพเจามีความเช่ือมั่นในตนเอง 3.78 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.38 มาก 

จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบ 

เสาะหาความรู (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.91 , σ = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาตั้งใจ

ทํางานเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.89, σ = 0.33) รองลงมาคือ ขาพเจาจะพยายามทํางานใหเสร็จตามกําหนด 

(µ = 4.11, σ = 0.60) และขาพเจาทุมเทในการทํางานดวยความอดทน  (µ = 4.00 , σ = 0.71) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5Es) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจาก
โรงเรียนท่ีเปนกลุมประชากรเปนโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรคอนขางนอย และท้ัง
โรงเรียนมีครูคณิตศาสตรเพียงคนเดียว สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตรไมลุมลึกเพียงพอ ประกอบ
กับนักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมาจากฐานะยากจน ซึ่งผูปกครองมีเวลาชวยเหลือสนับสนุนดานการศึกษานอย 
ซึ่งการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ชวยใหนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา รอยละ 70 เพียงเล็กนอยแตไมชัดเจน 
จึงนับวาเปนท่ีนาพอใจสําหรับบริบทของผูเรียนกลุมดังกลาว และผลดังกลาวเปนไปในลักษณะเดยีวกับ นิตยา แกวกันยา 
และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเฉลี่ย 35.27 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนคิดเปน
รอยละ 88.17 ของคะแนนเต็มและมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑจํานวน 47 คนคิดเปนรอยละ83.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
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กําหนดไว และงานวิจัยของ ศิริภรณ  ตันนะลา (2554) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑจํานวน 18 คน คิด
เปน รอยละ78.26 ผานเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 70 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู 
 (5Es) โดยรวมอยูในระดับมาก 0ผลดังกลาวเกิดจาก 0การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบการจัด
กิจกรรมท่ีสรางใหผูเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน มีความอิสระคนควาและการเรียนรูผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหา
ความรูและแกปญหาดวยตนเองเปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนมีความอิสระ มีชีวิตชีวาและทําใหสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนิตพงศ  ธีระธนิตโรจน (2553) พบวาผลการจัดการเรียนรูแบบ 5E เปนกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีสามารถสงผลใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความมุงมั่นในการทํางานหลังการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
โดยรวมอยูในระดับมาก0ผลดังกลาวเกิดจาก0การจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมความมุงมั่นในการทํางาน ผูเรียนไดเรียนรูวิธีคนหาความรูและแกปญหาดวยตนเองความรูท่ีไดมีคุณคา ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิตยา แกวกันยา และสิทธิพล อาจอินทร (2555) พบวา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานใฝเรียนรูและมุงมั่นในการทํางานผานเกณฑคุณภาพระดับดีข้ึนไปจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 85.71 ของ
นักเรียนท้ังหมดซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 
 
ขอเสนอแนะ 
 0ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. การจัดกิจกรรมใหนักเรียนท่ีทํางานเปนกลุม ครคูวรคํานึงถึงศักยภาพการเรียนรูของนักเรยีนในแตละ
กลุมดวยรวมถึงพ้ืนฐานของนักเรียนแตละคน เชน เลขยกกําลัง รากท่ีสอง การแกสมการ เปนตน 
0 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูการจัดการเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) กับตัวแปรอ่ืนเชน 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

A Study of Mathematics Achievement by Using Cooperative Learning for Grade 7 
 

ธันยาพร สมแหงม1  ยุภาดี ปณะราช2 และฐิติกร เพชรมี3 

Tanyaporn Somngaem1  Yupadee Panarach2 and Thitikorn Phetmee3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” 

 
บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกับเกณฑ รอยละ 75 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู      
แบบรวมมือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 29 คน โรงเรียนบานตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random 
sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช การหาคาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test one group และ t-test dependent   
  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม 
อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม และนักเรียนมีการแกไขปญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุม ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผลและทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
 
คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานกลุม / 
  เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

Abstract 
  The purpose of this research were to compare the mathematics achievement for grade 
7  students after using cooperative learning with a 75 percent of the criterion, to compare 
mathematics  achievement before and after using cooperative learning, to study teamwork skills and 
attitudes  
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toward mathematics for students after using cooperative learning. The samples were 29 students in 
grade 7 from BanTak“Prachawitthayakarn” School in second semester in 2017 were selected by the 
cluster random sampling. The research instrument including cooperative learning lesson plans, 
mathematics achievement test, the questionnaire about teamwork skills and attitudes toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation, t-test one group, and t-test 
dependent. 
  The results found that; 
  1.  Grade 7 students had mathematics achievement after using cooperative learning 
higher than 75 % was not significant at .05 level 
  2.  Grade 7 students had mathematics achievement after using cooperative learning 
higher than before was significant at .05 level 
  3.  Grade 7 students had teamwork skills after using cooperative learning in highest 
level. The highest average score on all the students in the group were in harmony, then help each 
other in group, and they could solve the problem or improve group respectively respectively. 
  4.  Grade 7 students had attitudes toward mathematics after using cooperative learning 
in high level. The highest average score on mathematics help them had reasoning and work with 
others, then they felt the teacher are not bias, and fair with everyone, and they when learn 
mathematics respectively. 
    
The Keyword: Cooperative learning / Mathematics achievement / Teamwork skills /  
   Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอม เปนเรื่องสําคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีสงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต โดยทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะ
การเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะท่ีจําเปน วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ดังน้ี สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอ
สําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject Matter)  
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน       
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได และการศึกษาในประเทศไทย หากดูจากสภาพท่ี
เกิดข้ึนในสังคมหลายๆ ฝายกําลังเขาใจเปนไปในแนวทางเดียวกันคือ การศึกษาของไทยกําลังมีปญหา จะเห็นไดวาเปน
ปญหาท่ีไดรับความสนใจจากสังคม ปญหาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา เปนอีกปญหาหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนอยูในขณะน้ี ดังน้ันการหาแนวทางในการแกไขปญหาน้ี จําเปนตอง  
จัดการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปน สําหรับการออกไป
ดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 มีหลากหลายวิธี แตวิธีการหน่ึงคือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีความสําคัญคือ
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน ไดรวมมือกันในการเรียนรู    
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แกปญหารวมกันเพ่ือใหเขาใจ   
ในบทเรียน มีความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง
และทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากข้ึนจึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทํางานกลุมสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับวิจัย
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ของสุภาภรณ  โมแซง (2551) กลาววา การพัฒนากิจกรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม โดย
ใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน ทําใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไดแก ทักษะการทํางานกลุม การ
ชวยเหลือกันดวยความมีนํ้าใจ ความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสําคัญของตนเองซึ่งเกิดข้ึนขณะจัดกิจกรรม 
นักเรียนจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และสอดคลอง
กับวิจัยของจรัสขวัญ  แสนขัติ (2550) พบวา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา    
การลบ โดยใชการเรียนแบบรวมมือ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว รอยละ 65 เจตคติตอการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี ท้ังในดานความสนใจและ
ความสําคัญและดานกิจกรรมกลุม พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี โดยเฉพาะ
ดานกระบวนการกลุมอยูในเกณฑดีมาก  
  จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัย สนใจท่ีจะจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือให
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน มีความรูความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
สามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันจนเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ 75 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สูงกวาเกณฑรอยละ 75  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูง
กวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  น้ือหาท่ีใชในการวิจัยน้ี ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องเศษสวน ประกอบดวย ประเภทของเศษสวน เศษสวนท่ีเทากัน การเปรียบเทียบ
เศษสวน การบวก การลบ การคณู การหาเศษสวน และการแกโจทยปญหาเศษสวน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
       - ทักษะการทํางานเปนกลุม 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด 5 หอง จํานวน 137 คน โรงเรียนบานตาก        
“ประชาวิทยาคาร” อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 29 คน โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยา
คาร” อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
random sampling) 
 เครื่องมือวิจัย  
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจํานวน 9 แผน แตละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม แบงกลุมแนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุม    แจง
จุดประสงคของบทเรียน การทํากิจกรรมรวมกันและการฝกฝนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน นําเขาสูบทเรียน แนะนําเน้ือหา และมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมทํา 
    ข้ันท่ี 3 ข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยท่ีแตละคนมีบทบาทหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
    ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ ตรวจสอบวา นักเรียนไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนแลวหรือยัง
ผลการปฏิบัติเปนอยางไร โดยเนนการตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคลในบางกรณีนักเรียนอาจตองซอมเสริม
สวนท่ียังไมเขาใจตอจากน้ันเปนการทดสอบความรู 
    ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานของกลุม ผูสอนและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ถา
มีสิ่งท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ ผูสอนควรอธิบายเพ่ิมเติม ผูสอนและนักเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมและพิจารณา
วาอะไรคือจุดเดนของงานและอะไรคือสิ่งท่ีตองปรับปรุง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง  
0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) พบวา มีคาเทากับ 0.79 คาความยากงาย พบวา 
มีคาอยูระหวาง 0.74 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.46 
  3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท 
(Likert scale ) มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง  
0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
พบวา มีคาเทากับ 0.75  
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert 
scale ) มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00    
คาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) พบวา มีคา
เทากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง เศษสวน 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
 

  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
  - ทักษะการทํางานเปนกลุม 
  - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ จํานวน 9 คาบ 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรือ่ง เศษสวน แบบวัดทักษะการทํางาน
เปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 75 และทดสอบสมมติฐานโดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชการทดสอบคาที ( t-test dependent ) และทดสอบสมมติฐานโดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05    
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย
คาเฉลี่ยดังน้ี  
   4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49  ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตรระดับมาก 
   2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตรระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตร ระดับนอย 
   1.00 – 1.49  ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ พบดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลงัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ 75 

 n X  S.D. µ t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 29 15.21 1.08 15.00 1.030 .312 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.21      
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 และคา t = 1.030 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n X  S.D t Sig. 

กอนเรียน 29 7.83 1.85 
23.105 .000 

หลังเรียน 29 15.21 1.08 
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 p < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา  t = 23.105 
 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบดังตาราง 3 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจดัการเรียนรู
   แบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ทักษะการทํางานเปนกลุม X  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีการวางแผนการทํางานรวมกันอยางมีระบบ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

2. นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.83 0.56 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนมีการรับฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืน 4.38 0.68 มาก 
6. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.28 0.84 มาก 
7. นักเรียนมีการแบงกันทํางานอยางท่ัวถึง 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
8. นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกัน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนมีการแกไข ปญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.21 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรู แบบ

รวมมือ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64 และ S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคน

ภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 5.00 และ S.D.= 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยเหลือกัน

ภายในกลุม ( X = 4.90 และ S.D.= 0.31 ) และนักเรียนมีการแกไข ปญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม ( X = 4.86 และ 
S.D.= 0.36) ตามลําดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
พบดังตาราง 4 
 

ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู 
   แบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เจตคติตอคณิตศาสตร ( X ) (S.D.) แปลผล 

1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร 3.62 0.88 มาก 
2. ฉันรูสึกวาครไูมลําเอียง มีความยุติธรรมกับทุกคน 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
3. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนสนุกสนานและไมนาเบ่ือ 4.10 0.860 มาก 
4. ฉันเช่ือมั่นวาฉันเรียนคณิตศาสตรไดด ี 4.00 1.04 มาก 
5. ฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.38 0.73 มาก 
6. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 4.28 0.84 มาก 
7. ฉันมีความมั่นใจทุกครั้งในการทํากิจกรรมคณติศาสตร 4.17 0.81 มาก 
8. ขณะท่ีครสูอน ฉันตั้งใจ และตดิตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 3.90 0.67 มาก 
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9. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตผุล และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.76 0.44 มากท่ีสุด 
10. ฉันสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 4.17 0.93 มาก 

รวม 4.23 0.30 มาก 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู     แบบ

รวมมือ โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.23 และ S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมี

เหตุผล และทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.76 และ S.D.= 0.44 ) รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียง 

มีความยุติธรรมกับทุกคน ( X = 4.69 และ S.D.= 0.47) และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ( X = 4.38 และ
S.D.=  0.73) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม อยู
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม และนักเรียนมีการแกไขปญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุม ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผลและทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ       
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเน่ืองจากบริบทของผูเรียนน้ันมีความรู
ความสามารถท่ีแตกตางกันและสวนมากมีพ้ืนฐานครอบครัวท่ีไมสมบูรณนักเรียนสวนใหญรอยละ 80 พอแมแยกทางกัน
ทําใหขาดการอบรมดูแลเอาใจใส อีกท้ังปจจุบันโลกแหงอินเตอรเน็ตเขามาเปนปจจัยสวนหน่ึงในชีวิต นักเรียนสนใจ
โทรศัพทมากกวาการเรียนจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แตอยางไรก็ตาม
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังกลุมยังสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีนาพอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล  ลีประโคน (2551) ท่ีกลาววา 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง“บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว”โดยการใช      
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
กอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวาเกณฑ 60% อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ        
ท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเน่ืองจาก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ นักเรียนได
รวมมือกันในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แกปญหา
รวมกัน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา ศุภรานนท (2552) กลาววา 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา หลังการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง “ความนาจะเปน” สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนแบบรวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิก
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ในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญท่ีจะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังน้ัน สมาชิกใน
กลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน และสอดคลองกับวิจัยของจรัสขวัญ  แสนขัติ (2550) ท่ีกลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการลบ โดยใชการเรียนแบบรวมมือ พบวา 
พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี โดยเฉพาะดานกระบวนการกลุมอยูในเกณฑ 
ดีมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือเพ่ือนในกลุมอยางเต็มท่ีเพ่ือให
กลุมไดรางวัลและชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา ศุภรานนท (2552) กลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนแบบรวมมือ         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง “ความนาจะเปน” ดีกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางานกกลุมและบทบาทหนาท่ี    
ท่ีนักเรียนแตละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ
หนาท่ีของตนเองท่ีมีตอกลุมซึ่งจะทําใหการทํางานกลุมดําเนินไปไดดวยดี 
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ จะใชเวลามากกวาปกติ เน่ืองจากในการทํากิจกรรมกลุม
นักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึงควรใหเวลาแกนักเรียน
ในการทํากิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากข้ึน 
  3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกตางกันใชวิธีการใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําให
คนออนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษาและทําวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ในสาระอ่ืนๆ เน้ือหาอ่ืนของกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ในระดับชวงช้ันอ่ืนๆ 
  2.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับ
รูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรยีนรูแบบ TGT, STAD, LT, TAI เปนตน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เร่ือง เศษสวน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

Development of Learning Activities on Fractions Using CCR Learning. 
of Students for Grade 7 

 
เบญจวรรณ นันตาดี1  เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และ ทองสิน สุขทรัพย3 

Benjawan Nanthadee1   Benjawan Chaiplad2 and  Thongsin Sooksap3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนบานสุวรรณภูมิ 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 และเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง 
เศษสวน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุม 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน                     
บานสุวรรณภูมิ จํานวน 21 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก 1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาคา
ความยากตั้งแต 0.24 ถึง 0.71 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.23 ถึง 0.92 และคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.82 2. แผนการจัดการ
เรียนรูแบบ CCR 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.84 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test One Group และ t-test Dependent 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจดัการเรยีนการสอนโดยใชการจดัการเรียนรูแบบ CCR  
โดยรวมอยูในระดบัมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรยีนแบบ CCR             
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจดัการเรียนแบบ CCR
ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคาํนวณมากข้ึน และการจดักิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียน 
มีความสุขกับการเรียน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ CCR / ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on the 
fractions of the one students before and after the learning by using CCR. To compare student 
achievement in mathematics on the fractions of the one students after learning by using CCR with                    
a threshold of 70 percent. And to the satisfaction of the mathematics of students in the 1st fractions  
after learning by using CCR. The sample used in this study were students at three Group 2 2nd semester 
2560 academic school science Bansuwannaphom, 21 have come by way of a random group (Cluster 
Random Sampling). The instruments used in the study. Achievement in mathematics. Lesson plans using 
CCR. And a measure of satisfaction in learning mathematics. The statistics used in data analysis were 
mean, standard deviation, t-test One Group and t-test Dependent. 
 The results were as follows: 
 1.  Year 1 students with academic achievement in mathematics on the fractions of teaching and 
learning by using CCR higher than the previous class. The statistical significance level .05. 
 2.  Students who have 1 student achievement in mathematics on the fractions of teaching and 
learning by using CCR higher than the 70 percent level of statistical significance .05. 
 3.  Year 1 students were satisfied after learning by using CCR in the highest level. When 
considering the case, it was found that the learning activities through CCR learning enabled students to 
develop themselves. The highest average value was followed by learning activities using CCR learning. 
And learning activities using CCR learning make students happy learning sequence. 
 
The keyword: CCR model /Self awareness 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
สามารถคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบครอบ 
ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม (กรมวิชาการ. 2555: 1) หลักการรูปแบบการ
เรียนรูรวมกัน หรือ Learning Togerther โดยนักเรียนทํางานเปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกัน
คิด และชวยกันตอบคําถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม และทุกคนเขาใจท่ีมาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความ
ชวยเหลือจากเพ่ือนกอนท่ีจะถามครู และครูชมเชยหรือใหรางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก (พิสมัย วีรพร. 2550 : 
28) และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร
แลว สิ่งสําคัญท่ีนักเรียนตองมีคือความพึงพอใจ ความพึงพอใจเปนทัศนคติอยางหน่ึงท่ีมีลักษณะเปนนามธรรมไมสามารถ
มองเห็นเปนรูปรางได เปนความรูสึกสวนตัว เมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนในสิ่งท่ีขาดหายไป และเปนสิ่ง
ท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคล ท่ีมีตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมน้ัน ๆ (สถาพร สองแสง. 2554: 52) 
  การจัดการเรียนรูแบบ CCR ประกอบดวย การเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) เปนการศึกษาท่ีเนนการ
ฝกฝนปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานในตนเอง หรือกระบวนการท่ีเรียกวา เปนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ผาน
กิจกรรมการเรียนรูแบบใหมท่ีมุงพัฒนาดานในท่ี ไมจํากัดเฉพาะศาสนา เชน การทํางาน การออกกําลังกาย งานศิลปะ 
สุนทรียสนทนา การปลกีวิเวก การปฏิบัติธรรมกรรมฐานและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโยงไปสูการรูจิตของตัวเอง อันกอใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตนเองเพ่ือนําไปสูการเปลีย่นแปลงในองคกรและสังคม (ประเวศ วะส.ี 2550) ระบบพ่ีเลี้ยง  
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(Coaching and Mentoring) เปนเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู ของบุคลากรในองคกรท่ีตองการจะใหองคกรเปนองคกร
แหงการเรียนรู Coaching เปนการสอนงาน จากผูบังคับบัญชาถึงผูใตบังคับบัญชาโดยตรงดวยวิธีการใหคําแนะนําและสอน
งานแบบสองทาง (Two Way Communication) เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพรอมกันสวน Mentoring การเปนพ่ีเลี้ยง เลือกจากผูท่ีมี
ความสามารถเปนท่ียอมรับหรือผูบริหารในหนวยงานมาใหคําปรึกษาและแนะนํา ชวยเหลือรุนนองหรอืผูทีอยูในระดับต่ํากวา
ในเรื่องท่ีเปนประโยชนโดยตรงตอการทํางาน เพ่ือใหมีศักยภาพสูงข้ึน (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล 2558) และกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) การนํากระบวนการวิจยัหรือผลการวิจัยมาเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู หรือนําเอา
กระบวนการวิจยัมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะกระบวนการ วิจัยและการศึกษา
คนควาดวยตนเองโดยผูสอนหรือครูใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายอัน นําไปสูการสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรยีน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2545) 
 สาเหตุท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรต่ําน้ันอาจเน่ืองมาจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรเปนวิชา
ท่ีมีเน้ือหาเปนนามธรรม ทําใหยากท่ีจะอธิบายใหเด็กเขาใจไดงายอีกท้ังความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองของเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตรทําใหนักเรียนท่ีเรียนไมตั้งใจตั้งแตเริ่มตนแลว อาจจะไมตองการท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน 
นักเรียนจะเบ่ือช่ัวโมงเรียนของวิชาคณิตศาสตร เบ่ือโรงเรียน ไมอยากมาโรงเรียน ไมชอบทํางานท่ียาก และงานท่ีทาทายใน
วิชาคณิตศาสตรศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2545 ) 
  ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการท่ีจะนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เศษสวน เพราะเห็นวาเปนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เหมาะสมสําหรับกลุมสาระการะการเรียนรูตณิตศาสตร และเปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะเกิดความเขาใจใน
สิ่งท่ีเรียน สามารถอธิบาย ช้ีแจง ตอบคําถามไดดี พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค การสื่อสาร การทํางาน
เปนกลุม รวมท้ังเกิดความใฝรูดวย ซึ่งสอดคลองกับความมุงหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
กําหนดไว รวมท้ังเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีทักษะกระบวนการทางคณิตสาสตรและทักษะการ
ทํางานเปนกลุม ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 
  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
CCR เรื่อง เศษสวน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร หลังเรียน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 
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ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือเน้ือหากลุมสาระคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบ CCR 
   ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
       - ความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 42  คน 
  กลุมตัวอยาง  
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ   อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 21 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster or Area Sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
 1.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ                
มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 
0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.82 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24–0.71 
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23–0.92 
 2.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 13 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 
3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
 3.  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 10 ขอ มีคาคุณภาพ
ดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคา
ความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.84 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน (Pre - test) 
 2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชการจดัการเรียนรูแบบ CCR 
 3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน 
 

 
การจัดการเรยีนรูแบบ CCR 

 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 

- ความพึงพอใจในการเรียนคณติศาสตร 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน  ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70  ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
  3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการเรียนรูแบบ 

CCR เรื่อง เศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
 
  คาเฉลี่ย     4.51 - 5.00     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย     3.51 - 4.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
  คาเฉลี่ย     2.51 - 3.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย     1.51 - 2.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 
  คาเฉลี่ย     1.00 - 1.50     หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน  ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง 
   การจัดการเรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n x� S.D. t Sig 

กอนเรียน 21 13.76 0.12 
2.271* .000 

หลังเรียน 21 23.48 2.42 

  *P< .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน  หลัง
การจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = 2.271 และคา  
Sig = .000 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจดัการเรียนรู
แบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70  ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการจัดการ 
    เรียนรูแบบ CCR เรื่อง เศษสวน กับเกณฑรอยละ 70 

 N µ x� S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 21 21 23.48 2.42 4.679* .000 

  *P< .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลัง
การจัดการเรยีนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.48 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.42 คา t = 4.679 และคา Sig = .000 



672 
 

 

 
 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 

CCR เรื่อง เศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย  ( x� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงผลความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ  

    CCR เรื่อง เศษสวน  วิเคราะหคาเฉลี่ย ( x� ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

รายการ  x�  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีทักษะภาษาทางคณิคศาสตรท่ีดีข้ึน 

4.39 0.67 มาก 

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีทักษะการคิดคํานวณมากข้ึน 

4.79 0.44 มากท่ีสุด 

3. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีความสุขกับการเรยีน 

4.70 0.41 มากท่ีสุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน ไมเบ่ือหนายและเครงเครียด 

4.50 0.61 มาก 

5. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มผีลการเรยีนดีข้ึน 

4.61 0.52 มากท่ีสุด 

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน มีการพัฒนาตนเอง 

4.80 0.46 มากท่ีสุด 

7. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําให
นักเรียน ไดรับประโยชนมากมาย 

4.40 0.55 มาก 

8. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

9. นักเรียนมีความเขาใจและมีทักษะเรื่องเศษสวนดีข้ึน 4.46 0.40 มาก 
10. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.62 0.54 มากท่ีสุด 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x�=4.62 และ S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียน

แบบ CCR ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x�=4.80 และ S.D.=0.46) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากข้ึน (x�=4.79 และ S.D.=0.44) และการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน (x�= 4.70 และ S.D. = 0.41) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR  
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR             
ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR 
ทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดคํานวณมากข้ึน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ทําใหนักเรียน 
มีความสุขกับการเรียน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR ประกอบดวยการเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) ระบบพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิจิตรา 
ทีสุกะ (2556) ไดทําการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน โดยใชการวิจัยเปนฐาน นักศึกษามีความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง เศษสวน หลังการจดัการเรียนรู
แบบ CCR สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวมาจากการจัดการเรยีนการสอนโดยใช
การจัดการเรยีนรูแบบ CCR ประกอบดวยการเรียนรูจิตปญญาศึกษา (contemplative) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) และกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน ยมบานกวย (2559) ไดทํา
การจัย ผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร โดยใชการวิจัยเปนฐาน (RBL) ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรยีนรอยละ 73 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ CCR 
เรื่อง เศษสวน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 
CCR ทําใหนักเรียนมีการพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันมากข้ึน และนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน ตามลําดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนแบบ CCR เปนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละคนมีบทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จของกลุมทําใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนภาพร ศรีมรกต 
(2556) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือสงเสริม ความสามารถในการจัดการเรียนรูของครู ผลการ
ประเมินความคุณภาพรายงานการวิจัยเพ่ือ พัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในช้ันเรียน) พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนและผูบริหารท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูท่ีใชรูปแบบระบบพ่ีเลี้ยง พบวามีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูของครูท่ีใช ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentee) อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR) ควรใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนเทา ๆ กัน ครูควร
ช้ีแจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนเพราะไมวานักเรียนคนเกงหรือคนออนในกลุม
ไมใหความรวมมือหรือขาดเรียนจะทําใหกลุมไดคะแนนนอย 
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   2.  การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนควรสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะสงผลใหการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนแบบ CCR บรรลุเปาหมาย เพราะนักเรียนเกงจะอาสาทําใหเพ่ือน เพ่ือตองการใหคะแนนกลุมอยูในระดับดี โดยไม
อธิบายใหเพ่ือนฟง ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการนํารูปแบบการจดัการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR ไปใชกับเน้ือหาในกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ 
   2.  ควรไดศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนแบบ CCR  กับนวัตกรรมอ่ืน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง การคูณ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร(บานนครชุม)  
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Anubranmueangkamphaengphet School.  
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

(LT) และเพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) แบบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที 

  ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคน
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
สนุกสนาน และ ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

คําสําคัญ: การเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)/ เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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Abstract 
  This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on 
multiplication of students grade 3 after Learning Together (LT) with a threshold of 70 percent to 
compare student achievement in mathematics on multiplication of elementary students. the three-year 
study before and after the learning organization learning together (LT) and to study attitudes towards 
mathematics game. Unit multiplying a student's grade 3 after learning organization Learning Together (LT) 
samples used in this study were students in grade 3 was drawn at random group (Cluster. Random 
Sampling) used in the study. Plan Learning Together (LT) math achievement test designed to measure 
attitudes toward mathematics. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test 
  The results were as follows: 
  1. Grade 3 student achievement in mathematics. The multiplication of the learning Together 
(LT) higher than the 70 percent level of statistical significance. 05. 
  2. Grade 3 student achievement in mathematics. The multiplication of the learning Together (LT) 
higher than the previous level of statistical significance. 05. 
  3. Grade 3 student attitudes toward mathematics on multiplication after learning Together (LT) 
were at a high level When considering the activities that make learning math a decision rationally. Has 
the highest average was the second event I learned as a learning math fun and I enjoy solving problems, 
according to the event to learn math, respectively. 
 
The Keyword :  LT Cooperative learning echnique / attitude toward Mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล 
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงทศวรรษท่ีผานมาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดให
ความสําคัญในเรื่องของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรควบคูไปกับความรูดานเน้ือหาสาระ ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ันจะตองมีความสมดุลระหวางสาระ
ดานความรูทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม และคานิยม โดย มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรูน้ันไป
ประยุกตใชได มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนโดยกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู 5 ประการ ไดแก
ความสามารถในการแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ มีความสามารถในการทํางาน
อยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบมีวิจารณญาณมีความเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคุณคาและมี
ความพึงพอใจท่ีดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนวิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนและยังชวยใหพัฒนาการทางสังคม ความสัมพันธระหวางนักเรียนดีข้ึนทําให
นักเรียน มีความเช่ือมั่นในตนเองและรูคุณคาของตัวเองอีกดวย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนได
พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนจะเปนท้ังผูใหและผูรับบทบาทของครูจะเปลี่ยนจากเปนผู
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ถายทอดเพียงคนเดียวในช้ัน มาเปนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวย
พัฒนาสงเสริมการเรียนรูใหเกิดข้ึนในช้ันเรียนและชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนไดอยางท่ัวถึงท้ังเด็กเกง เด็ก
ปานกลาง หรือเด็กออน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางตัวนักเรียนกับกลุมเพ่ือนและชวยใหครูมีความกระตือรือ 
รนในการจัดกิจกรรมการเรียนไดเปนอยางดี (สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2554) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ใน ปการศึกษา 2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) ระดับโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเมือง (บาน
นครชุม) วิชาคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษาตอนตน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.12 ซึ่งถือวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําและ
ปญหาการสอนคณิตศาสตรของผูศึกษาคนควา พบวานักเรียนท่ีเรียนออนไมสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะคิดวา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก นาเบ่ือ ตองทําแบบฝกหัดมาก นักเรียนท่ีเรียนเกงไมสนใจใหความชวยเหลือเพ่ือน การเรียนเปน
ลักษณะการแขงขัน คนท่ีเรียนไดคะแนนดี จะพยายามเรียนใหไดดีกวาคนอ่ืน เพ่ือใหไดรับการยกยอง ไมมีการพ่ึงพาและ
เก้ือกูลกัน ทําใหการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตรไมดีเทาท่ีตองการ นอกจากน้ันยัง
พบวาเน้ือหาเปนปญหา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ําไดแกเน้ือหาเรื่อง การแกโจทยปญหา การคูณ 
  จากความสําคัญในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนมีประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการ
หาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
คูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน (LT) และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึนและเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
  3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่องการคูณ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย คือ เรื่อง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
  ตัวแปรตาม    ไดแก   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
            เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) ปการศึกษา 
2560 จํานวน 43 คน 
  กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) ป
การศึกษา 2560 จํานวน 22 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster RandomSampling) 
  เครื่องมือวิจัย 
    1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน (LT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่องการคูณ จํานวน 8 แผน หา
คุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตาม วิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.85 
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27 - 0.73 
   3.  แบบวัดเจตคตติอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 
0.67–1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) 
เทากับ 0.70 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ กอนเรียน  
  2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค (LT)  
   3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
  การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) วิเคราะหขอคาเฉลี่ย ( x )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ แปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
- เจตคติตอการเรียนวิชาคณติศาสตร 
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   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
   หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 

 n µ x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 20 21 22.25 2.35 1.67 .000 

 p < 05 
  จากตาราง 1 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
22.25   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.35 คา t = 1.67 และ Sig = .000 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน Learning Together (LT) พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
    กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร n x  S.D. t Sig 
กอนเรียน 20 13.05 3.17 

12.225 .000 
หลังเรียน 20 22.25 2.35 

 p < .05 
  จากตาราง 2 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา t = 12.225 และ Sig = 
.000 
 
  3.  การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (LT) พบผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3   คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณของนักเรียนช้ัน 
    ประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตดัสินใจ
อยางมีเหตผุล 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

2. ฉันเรียนตามการจดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
สนุกสนาน 

4.55 0.76 มากท่ีสุด 

3. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหฉันเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

4.40 0.68 มาก 

4. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อครูใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
ในการแกปญหา 

2.95 1.73 ปานกลาง 

5. ครูมีการเสรมิแรง เชน กลาวชม ใหรางวัล ทําใหฉันอยากเรียน
ดวยการจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร 

4.45 0.76 มาก 

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรไมสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2.55 1.99 ปานกลาง 

7. ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

8. ฉันเรียนตามการจดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแลวนําไป
ประยุกตใชกับวิชาอ่ืนได 

4.35 0.81 มาก 

9. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหฉันไมชอบทํา
การบานวิชาคณติศาสตร 

2.35 1.98 นอย 

10. การจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรทําใหฉันจดจําเน้ือหา
การเรยีนไดดียิ่งข้ึน 

4.45 1.23 มากท่ีสุด 

รวม 3.92 0.91 มาก 

 
  จากตาราง 3 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคณู หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.92 และ S.D.= 0.91 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรม

การเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจอยางมีเหตผุล มีคาเฉลีย่สูงสุด ( x = 4.55 และ S.D.= 0.69)  รองลงมา คือ ฉัน

เรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรดวยความสนุกสนาน ( x = 4.55 และ S.D.=  0.76) และ ฉันสนุกกับการ

แกปญหาตามการจดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ( x = 4.55 และ S.D.= 0.69) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
(LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจ
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อยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน และ 
ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันนักเรียนมีสวนรวมในการทางาน
กลุม มีการวางแผนในการทางาน มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย มีความสามัคคีภายในกลุม และมีการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต ชูกําแพง (2553) ไดศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการให
เหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค LT ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 83.01/83.91 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
LT มีคาเทากับ 0.7106 หมายความวา หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากกอนเรียน และแผนการพัฒนา
ความสามารถการใหเหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน (LT) เปนการเรียนรูท่ีมีกระบวนการในการสอนท่ีไมยุงยากและซับซอนโดยกระบวนการคือใหสมาชิกในกลุมชวย
การศึกษาเน้ือหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาท่ีชวยกลุมในการเรยีนรูและสรุปคําตอบรวมกันเปนผลงานของ
กลุม โดยสมาชิกในกลุมมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ (เพ็ญนภา เพ็ง
วิสาภาพพงษ 2559 : 52 ) สงผลใหนักเรียนมีความรูจากการเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุดธาดา วงศรี (2553 : 
87-94) พบวา ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเวลา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน (LT)  ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สอดคลองกับ วิลเลียมส (William. 2005 : 529-A) ไดศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบรวมมือกัน จากการ
เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมท่ีมีตอความเขาใจในการคูณของนักเรียนช้ันเกรด 3 โดยใชบทเรียนท่ีออกแบบสําหรับ
ช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร เกรด 3 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความสามารถทางการเรียน โดยมีคะแนนความเขาใจใน
การศึกษาสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งแสดงวาการเรียนแบบรวมมือกันชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาและวิธีการ
มากกวากลุมท่ีใชวิธีเรียนแบบปกติ 
   3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคน
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
สนุกสนาน และ ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ เน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมการเรียนท่ีกอใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจมากท่ีจะไดมีสวนรวมในการเรียนเกิดความพึงพอใจและ
เจตคติท่ีดี การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทําใหผูเรียนรูสึกวาตนมีความหมายในสังคมน้ันๆการเรียนแบบรวมมือสามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนในช้ันเรียนเปนอยางดีเน่ืองจากการฝกใหผูเรียนรูจักใชชีวิตในสังคมท่ีคลายกับการเรียนใน
หองเรียนคือตองอยูในคนหมูมากท่ีตองสรางความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถชวยเหลือผูอ่ืนอยางมั่นใจผูเรยีนจะพัฒนาไปสูการ
เปนพลเมืองดีของประเทศในอนาคตตอไปอยางมีประสิทธิภาพ (พิลาศลักษณ อาคมศิลป 2556 : 37) และสอดคลองกับ สุดา
รัตน หมื่นไธสง (2553 : 68-103) ไดศึกษาคนควาผลการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือประกอบการสอนแบบอุปนัยท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลัง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องเลขยกกําลัง ท่ีใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ประกอบการสอนแบบอุปนัย มีประสิทธิภาพเทากับ 81.69/76.98 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรู คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เลขยกกําลัง ท่ีใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือประกอบการสอนแบบอุปนัยเทากับ 0.61233) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
หลังจากเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลังท่ีใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ประกอบการสอนแบบอุปนัย โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ในวิชาคณิตศาสตร กําหนดใหมีการใชสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน เชน ใบความรู แบบทดสอบยอย แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ครูผูสอนควรจัดเตรียมใหพรอมกอนทําการจัดการ
เรียนการสอน 
   2.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนรูปแบบท่ีผูเรียนตองใชเวลาคอนขางมาก สําหรับนักเรียนท่ี
เรียนออน ดังน้ันครูผูสอนควรวางแผนระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือเมื่อนักเรียนพบปญหาเพ่ือชวยนักเรียนใหสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
   3.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (LT) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการกลุม ความรวมมือของสมาชิก
ในกลุมมีความสําคัญมาก ครูผูสอนตองคอยสังเกตพฤติกรรม และคอกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพ่ือความสําเร็จ
ของกลุมนักเรียน 
   4.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ในกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ครูผูสอนควรปฐมนิเทศและช้ีแจงเหตุผลการจัดกลุมนักเรียนท่ีคละความสามารถ เกง 
ปานกลาง และออน เน่ืองจากนักเรียนอาจไมคุนเคยกับกลุมท่ีครูจัดให 
 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   1.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ใน
เน้ือหาเรื่องเก่ียวกับโจทยปญหา ระดับช้ันอ่ืน ๆ 
   2.  ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับรูปแบบการ
สอนอ่ืน ๆ 
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ผลการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
ทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเอง เร่ืองเศษสวนและทศนิยม  

สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 
The Effect of Learning Provision by CCR Model on Mathermatics Achievement Problem 

Solving Skills and Self Awareness of Fractions and Decimals for Grade 7 Students 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและ
ทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เพ่ือศึกษาทักษะในการแกปญหา และการ
ตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–
ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม แบบสังเกตทักษะการแกปญหา 
เรื่องเศษสวนและทศนิยม แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test One group และ t-test 
Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีการตระหนักรูตนเอง หลังไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: กิจกรรมเรียนรูแบบ CCR / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะในการแกปญหา/ 
  การตระหนักรูตนเอง 

 
Abstract 

  This research study aimed to compare the mathematics achievement applications of 
fractions and decimals for grade 7/3 student after study by CCR model with 70% criteria .To 
compare the mathematics achievement applications before and after study by CCR model. To 
evaluate the  problem solving skills of fractions and decimals and self awareness for grade 7/3 
students after study by CCR model. The population were 40 students in grade 7/3 at second 
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semester of academic year 2017 of  Chakungrao Wittaya School, Kamphaeng Phet Province. The 
research tools consisted of lesson plan based on the CCR models for grade 7/3 students, the 
achievement test for mathematic of fractions and decimals, observation skills problem solving for 
fractions and decimals, observation skills self awareness solving for fractions and decimals. 
The data were analyzed using the arithmetic mean, the standard deviation, t-test dependent 
samples and t-test one group. 
 The result of research founded that 
 1.  The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model with 70% criteria at .05 statistical significant levels. 
 2.  The mathematics achievement of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model was higher than before  at .05 statistical significant levels. 
 3.  The  problem solving skills of fractions and decimals for grade 7/3 students after 
study by CCR model was found at the hight level. 
 4.  The self awareness for grade 7/3 students after study by CCR model was found at the 
hight level. 
 
The Keywords: CCR model / Mathematics achievement applications / Problem solving skills/ 
     Self awareness 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ในปจจุบันการศึกษาของไทยอยูในยุคของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนแสวงหา
ความรูจากการลงมือปฏิบัติ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ไดพัฒนาความคิด จนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และมีทักษะในการใชชีวิต (วิจารณ พานิช, 2556) จึงทําใหคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพราะคณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของมนุษยใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปน
ระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหสถานการณปญหาตางๆไดอยางละเอียดถ่ีถวน รอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2559 ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ําลงทุกป โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรมีผูเขารวมทํา
การทดสอบจํานวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 29.31 โดยท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) จากผูเขาสอบ 118 คน มีคะแนนเฉลี่ย 22.87 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ จากการศึกษาปญหาดังกลาววิเคราะหไดวา ในบทเรียนท่ีมีการแกปญหาโดยใชทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ผูเรียนไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่องเศษสวนและทศนิยม ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  เปนเรื่องท่ีผูเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหแกปญหาดวยตนเองได เกิดปญหาการทําความเขาใจ
เก่ียวกับเศษสวนและทศนิยม ทําใหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในเกณฑต่ํา และ
เมื่อผูเรียนไมสามารถแกปญหาดวยตนเองไดแลวยังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยูในเกณฑต่ําดวย 
นอกจากน้ีผูเรียนยังขาดสมาธิ การตระหนักรูตนเองและทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดังน้ันจึงควรมีการจัด
การศึกษาท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรูใหกับผูเรียนในการใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความคิดและ
เกิดทักษะการแกปญหา โดยผานแนวคิดจิตปญญาศึกษา โดยใชนวัตกรรม CCR  ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูอยางใครครวญซึ่งเนนการพัฒนาดานในอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดความตระหนักรูถึงคุณคาของสิ่งตางๆโดย
ปราศจากอคติ และสามารถเช่ือมโยงศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิตไดอยางสมบูรณ (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551) ซึ่งแนวคิดจิตปญญาศึกษา โดยใชนวัตกรรม CCR มีดังน้ี 
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  1.  C = Comtemplative Education คือ การศึกษาแบบองครวม ใชวิธีการท่ีหลากหลายบน
หลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรูดวยใจท่ีใครครวญ จุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดปญญา และการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานตระหนักรูตอตนเองและสังคม (ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) 
  2.  C = Coachings คือ การสรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกตื่นตัวอยากท่ีจะเรียนรู โดย
ท่ีผูสอนจะเปนผูตั้งคําถามกระตุนเพ่ือใหนักเรียน เรียนรู ท่ีจะคิด และเพ่ือใหสามารถประยุกตและคิดเองได 
(ประคัลภ ปณฑพลังกูร, 2558) 
  3.  R = Research Base Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู เนนทักษะกระบวนการคนควา พัฒนาการคิดวิเคราะหและบูรณาการเน้ือหาความรู (คงศักดิ์ 
ธาตุทอง และงามนิตย ธาตุทอง, 2557) 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และมีทักษะในการใชชีวิต จึงไดมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการแกปญหา และการ
ตระหนักรูตนเอง เรื่อง เศษสวนและทศนิยม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เพ่ือสรางการจัดการเรียนรูท่ี
เหมาะสมใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการแกปญหาท่ีดี มีสมาธิ มีการตระหนักรูตนเอง มีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลัง
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
  4.  เพ่ือศึกษาการตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CCR สูงกวาท่ีเกณฑกําหนดไวรอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม หลัง
ไดรับการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรยีนท่ี 2  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน  
  ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรื่องเศษสวนและทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  
ค21101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ดานตัวแปร   
  ตัวแปรตน  ไดแก    การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 
  ตัวแปรตาม ไดแก   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร  
       - ทักษะในการแกปญหา  
       - การตระหนักรูตนเอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร–
ชุม ดีสารอุปถัมภ) จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 40 คน 
  เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 
โดยใชการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบ CCR จํานวน 17 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 
ข้ันตอนคือ   
   ข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอม:ตระหนักรูคือพรอม 
    ข้ันท่ี 2 แสวงหาความรู: ถามคือสอน 
    ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงสูการปฏิบัติ: ปฏิบัติไดคือเขาใจ 
    ข้ันท่ี 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู: สะทอนคิดคือเรียนรู 
    ข้ันท่ี 5 สะทอนการเรียนรู: เขียนคือคิด 
   2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคา
ความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.30 - 
1.00 คาความเช่ือมั่นของคูเดอรรชิารดสัน (KR-20) เทากับ 0.73 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.29 - 0.73 คา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.29 - 1.00  
   3.  แบบสังเกตทักษะการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s 
alpha) เทากับ 0.99 
   4.  แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s alpha) 
เทากับ 0.60 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ตอไปน้ี 

   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน 
เรื่องเศษสวนและทศนิยม 
  2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR จํานวน 17 ช่ัวโมง และนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน  

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร (K) 
ทักษะในการแกปญหา (P)  
การตระหนักรูตนเอง (A) 
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  3.  สังเกตทักษะในการแกปญหา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังการไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ CCR 
  4.  สังเกตการตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR 

การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่อง เศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ใชการทดสอบคาที (t-test 
Dependent)  
 3.  การศึกษาทักษะการแกปญหา และการตระหนักรูตนเองเรื่อง เศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 นักเรียนมีทักษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 นักเรียนมทัีกษะการแกปญหา/การตระหนักรูตนเอง  ระดบันอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70 พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรือ่งเศษสวนและทศนิยม ของนักเรยีนช้ัน 
    มัธยมศึกษาปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กับเกณฑรอยละ70  
    วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test One group) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 
𝑛 X  𝑆.𝐷. 𝑡 𝑛 
40 23.45 2.08 21 7.47* 

 *p < .05 
 จากตาราง 1 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรบัการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.45  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.08 และคา t = 7.47 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องเศษสวนและทศนิยม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องเศษสวนและ 
     ทศนิยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูล 
     โดยการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 𝑛 X  𝑆.𝐷. 𝑡 
กอนเรียน 40 13.40 1.72 

-21.53* 
หลังเรียน 40 23.65 2.25 

 *p < .05 
  จากตาราง2 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
แบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยโดยมีคา t = -21.53 
 

  3.  การศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1/3 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR พบผลดังตาราง 3 
 

ตาราง 3   แสดงผลการศึกษาทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  
  หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน- 
  มาตรฐาน (S.D.)  

แบบสังเกตทักษะการแกปญหา X  𝑆.𝐷. แปลผล 
1. นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.33 0.73 มาก 
2. นักเรียนสามารถกําหนดปญหาหรือเรื่องท่ีจะสืบคนไดอยางชัดเจน 4.30 0.72 มาก 
3. นักเรียนมีการระดมความคิดเหน็ในการแกปญหามีการตรวจสอบความถูกตอง 4.33 0.73 มาก 
4. นักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด รอบคอบ 4.33 0.57 มาก 
5. นักเรียนมีความกระตือรือรน มุงมั่นในการแกปญหา 4.08 0.83 มาก 
6. นักเรียนอธิบายผลการคนควาสอดคลองกับสถานการณปญหา 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
7. นักเรียนอธิบายแบบเช่ือมโยงสมัพันธ และมีเหตผุลหรือหลักฐานประกอบ 4.33 0.73 มาก 
8. นักเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการคนควา ไปใชกับสถานการณปญหาใหม ท่ีคลาย
กับสถานการณเดมิ 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 

9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด  
ชวยกันทํางาน 

4.33 0.73 มาก 

10. นักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคดิเห็นรวมกัน 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
รวม 4.37 0.15 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีทักษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37 และ S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนอธิบายผลการ
คนควาสอดคลองกับสถานการณปญหา นักเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการคนควาไปใชกับสถานการณปญหาใหม ท่ี
คลายกับสถานการณเดิม  และนักเรียนมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.55 
และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนมีการถาม-ตอบในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีการระดมความ
คิดเห็นในการแกปญหามีการตรวจสอบความถูกตอง นักเรียนอธิบายแบบเช่ือมโยงสัมพันธ และมีเหตุผลหรือ
หลักฐานประกอบ นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน ( X = 4.33 และ S.D. = 0.73) 
และนักเรียนบันทึกผลจากการศึกษาคนควาอยางละเอียด รอบคอบ ( X = 4.33 และ S.D. = 0.57) ตามลําดับ 
 

  4.  การศึกษาการตระหนักรูตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบ CCR พบผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4   แสดงผลการศึกษาการตระหนักรูตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 โดยใชการจัดกิจกรรมการ 
    เรียนรูแบบ CCR วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

แบบสังเกตการตระหนักรูตนเอง X  𝑆.𝐷. แปลผล 
1. นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
2. นักเรียนเขาหองเรยีนและสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนมีความพยายามและเอาใจใสตอการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู 

4.28 0.68 มาก 

4. นักเรียนแสดงสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจ 4.40 0.74 มาก 
5. นักเรียนปฏิบัติตามขอตกลงและระเบียบกฎเกณฑ 4.40 0.71 มาก 
6. นักเรียนมีความรอบคอบ มีเหตผุลในการคิด  
และตดัสินใจ 

4.05 0.82 มาก 

7. นักเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสม ควบคุมตนเองได 4.38 0.71 มาก 
8. นักเรียนเห็นคณุคาในตนเอง 4.23 0.80 มาก 
9. นักเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุม 4.30 0.72 มาก 
10. นักเรียนยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 4.35 0.74 มาก 

รวม 4.35 0.16 มาก 

  จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) 
จังหวัดกําแพงเพชร มีการตระหนักรูตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก  
( X = 4.35 และ S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความเอาใจใสตอการเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.63 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ นักเรียนเขาหองเรียนและสงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ( X = 4.53 
และ S.D. = 0.51) และนักเรียนแสดงสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบและภาคภูมิใจ ( X = 4.40 และ S.D. = 0.74) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแบบ CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะนักเรียนไดแสวงหา
ความรูและนําไปปรับใชดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรยีนสามารถพัฒนา
ความคิด ความสามารถของตนเอง และสามารถดําเนินการคนหาคําตอบ หรือความรูใหมดวยตนเอง (พรรณี ทรงศริ,ิ 
2557) อีกท้ังไดรับการสอนท่ีชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจ หรือไดรับการอบรมมาไปสูการปฏบัิติได              
(เฉลิมชัย พันธเลศิ, 2549)  
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะนักเรียนไดมีผูช้ีแนะแนวทางในการ
หาแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลหรือความรูท่ีมีนําออกมาใหไดมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนไดรับการช้ีแนะท่ีเหมาะสมในการเรียนรู คือ ผูสอนและผูเรียนมีเปาหมายในการ
เรียนรูรวมกัน วิเคราะหสิ่งท่ีตองการพัฒนา พัฒนากิจกรรมการเรียน มีการออกแบบตารางการช้ีแนะรวมกัน (Mink 
and Owen, 1993) ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR  
สูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนมทัีกษะในการแกปญหา เรื่องเศษสวนและทศนิยม หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
CCR โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.37 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .15 ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะ นําการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยนําเอากระบวนการวิจัยมา
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง โดยผูสอนใชวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสูการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน (พิจิตรา ทีสุกะ, 
2556) อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรูยังเปนไปอยางมีข้ันตอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา โดยมี
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ข้ันตอนคือ การระบุปญหา การตั้งสมมติฐาน พิสูจนทดสอบสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล 
(ทิศนา แขมมณี, 2547) 
 4.  นักเรียนมีการตระหนักรูตนเอง โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.35 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .16 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนรูขอดี
ขอบกพรองของตนเอง รูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ (ปยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ, 2549) รูเทาทันอารมณความรูสึกของ
ตนเองในสถานการณตาง ๆ รูสาเหตุและผลของการแสดงออกทางอารมณ สามารถประเมินตนเองไดตามความเปน
จริง มีความมั่นใจในความมีคุณคาและความสามารถของตนเอง (ทัศนีย สุริยะไชย, 2554) 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการนําการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบ CCR ไปใชในการเรียนการสอน ผูสอนควรศึกษา ตัวช้ีวัด 
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนรู แลวจึงช้ีแนะใหนักเรียนปฏิบัติใน
ข้ันตอนตาง ๆ อยางถูกตอง เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR มีประสิทธิภาพ 
  2.  ผูสอนควรเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมกอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.  ควรมีการเผยแพรและแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู 
 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับช้ัน และ
เน้ือหาอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ  
  3.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนใน
การเรียนรู ความคิดสรางสรรค เปนตน  
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม 

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
The Development of Mathematical Learning Achievement Entitled  

Quadratic Equation with One Variable for Matthayomsueksa 2 Students  
Lomsakwittayakhom school Using STAD Cooperative Learning Technique 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสอง                      
ตัวแปรเดียว โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก                        
จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 44 คน โดยใชการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย                   
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาทดสอบสถิติ t  

ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 รวมทุกดานอยู
ในระดับมาก โดยแบงเปน 3 ดาน คือ ดานเน้ือหา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานกิจกรรมการเรียน มีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ดานประโยชนท่ีไดรับ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร /  
   ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

 
 
 

Abstract 

The purposes of this research were to compare the Mathematical learning achievement                       

on quadratic equation with one variable of using STAD cooperative learning technique, to study                       

the student leaning satisfactions in quadratic equation with one variable by using STAD cooperative 



694 
 

 

learning technique. The samples consisted was 44 Matthayomsueksa 2 students who were in 

Lomsakwittayakhom school, Lomsak districh, Phetchabun, academic year 2017 which was selected by 

using  simple random sampling method. The instrument included pretest-posttest and questionnaire for 

the satisfactions after learning by using STAD technique. The collected data was analyzed by calculating 

means, standard deviation and t – test dependent. 

The results found that ; 
 1.  The student’s achievement in quadratic equation with one variable by using STAD 
cooperative learning technique was increased at the significant level of .05 
 2.  The result of the satisfactions after learning by using STAD technique at high level. The 
content of instruction : The result of the satisfactions at high level , The activities of learning and 
teaching : The result of the satisfactions at high level and The benefits : The result of the satisfactions at 
high level.  
 

The Keywords: STAD cooperative learning technique / Mathematical learning achievement /  
  The result of the satisfactions after STAD cooperative learning technique 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษา
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตให         
ดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 56) 
 จากความสําคัญดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีนโยบายในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห                       
คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ                     
การท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ัน จะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะ
กระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในคณติศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรู
น้ันไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความสามารถ          
ในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ                
มีความเช่ือมั่นในตนเอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล พรอมท้ังตระหนักในคุณคา และมีเจตคติท่ีดีตอ
คณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)   
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD (ทิศนา  แขมมณ,ี 2550 : 266) เปนการจัดการเรียนรูท่ีจําแนกผูเรียน
ตามผลการเรียนรูออกเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละประมาณ 4 – 5 คน ประกอบดวยผูเรียนท่ีเรียนเกง 1 คน ผูเรียนท่ีเรียน                      
ปานกลาง 2 – 3 คน และผูเรียนท่ีเรียนออน 1 คน โดยท่ีผูเรียนแตละคนจะมีสวนรวมอยางแทจริง ในการเรียนรูและ                           
ในความสําเร็จของกลุม ซึ่งผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD น้ันจะสงผลทําใหผูเรียนมีผลการเรียนรูสูงข้ึน 
เน่ืองจากผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมสามารถถามปญหาท่ีไมเขาใจไดสะดวก ไมเกรงกลัว
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เหมือนถามครูผูสอน คนท่ีเขาใจเน้ือหาเมื่อไดอธิบายใหเพ่ือนในกลุมฟงก็เปนการทบทวนความรูของตนเอง และเพ่ิมความ
มั่นใจใหตนเองดวย การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  เปนการจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ
และผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สวนในดานพฤติกรรมผูเรียนจะมีพฤติกรรมท่ีดี รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจ รูจัก
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักรับผิดชอบตอหนาท่ี วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สามารถนํามาใชไดกับการ
เรียนรูทุกวิชาและทุกระดับช้ัน และจะมีประสิทธิผลอยางยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดาน
การแกปญหา การกําหนดเปาหมายในการเรียนรู การคิดแบบหลากหลาย การปฏิบัติภารกิจท่ีซับซอน การเนนคุณธรรม
จริยธรรม การเสริมสรางประชาธิปไตยในช้ันเรียน ทักษะทางสังคม การสรางวินัยความรับผิดชอบรวมกันและความรวมมือ
ภายในกลุม ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนาถรพี  ฤทธ์ิชู (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี                  
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 46 คน ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน 
ของผูเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                       
ท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีการแสดงออกของพฤติกรรมการมีสวนรับผิดชอบในการเรียนอยูในระดับมาก  
 จากปญหาการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (กรมวิชาการ, 2542 : 8) พบวา ปญหาการเรียนของนักเรียน
มีสาเหตุมาจากปญหาเก่ียวกับวิธีการเรียนของนักเรียน ไดแก ปญหาการเรียนวิชาตาง ๆ ปญหาการเรียนออน และกลัวการ
สอบตก ปญหาการขาดทักษะทางการเรียน ไมมีแนวทางในการเรียน ไมรูจักแบงเวลาในการเรียน มีวิธีการเรียนท่ีไมถูกตอง 
เชน ไมกลาซักถามเมื่อเรียนไมรูเรื่อง ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน ไดแก ปญหาการหนีเรียน ปญหาการปรับตัว                     
เขากับเพ่ือน ปญหาการพูดหนาช้ันเรียน การแสดงความคิดเห็น การขาดความพึงพอใจในการเรียน การเลือกเปนสมาชิก
ชุมนุม การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ปญหาเก่ียวกับครูผูสอน ไดแก ครูไมเอาใจใสการสอน ครูไมมีความยุติธรรม                         
ครูมีพฤติกรรมไมเหมาะสมตอนักเรียน และปญหาความไมพอใจสภาพท่ัวไปของโรงเรียน เชน สภาพแวดลอมของหองเรียน             
มีเสียงรบกวน ขอบังคับหรือขอจํากัดตาง ๆ ท่ีโรงเรียนนํามาใชเขมงวด และจากการสอบถามครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร                      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนหลมสักวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พบวา                    
จากเปาหมายทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2559 ท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึน นักเรียน
ตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70 แตพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 60               
ซึ่งถือวามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ไมผานตามเกณฑเปาหมายท่ีทางโรงเรียนกําหนด  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นวา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว มีความสําคัญ และเปน
พ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะตอยอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งนักเรียนจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
สมการกําลังสองตัวแปรเดียว และการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD ควรจะไดนํามาใชในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน อีกท้ังเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีสูงข้ึน  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปร

เดียว  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  

2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
โรงเรียนหลมสักวิทยาคม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว                       
 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

  ตัวแปรตาม ไดแก   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว  
       -  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
ดานระยะเวลา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

            
 
 
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลมสัก         

จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560 จํานวน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 402 คน  
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ของโรงเรียนหลมสักวิทยาคม อําเภอหลม

สัก จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 44 คน โดยใชการสุมอยางงาย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

  1.  แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว จํานวน 10 แผน จํานวน 10 
ช่ัวโมง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปร
เดียว โดยเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก อยางละ 1 ฉบับ ฉบับละ 20 ขอ 
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD               
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
 
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีการวัดและประเมินคาโดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีลิเคิรท 5 ระดับ เพ่ือประเมินความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ดังน้ี 

การจัดการเรยีนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
- ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
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 เกณฑการใหคะแนน 5 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
 เกณฑการใหคะแนน 4 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก 
 เกณฑการใหคะแนน 3 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 เกณฑการใหคะแนน 2 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับนอย 
 เกณฑการใหคะแนน 1 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

  และกําหนดความหมายของคะแนนของขอคําถามเพ่ือการสรุปผล ดังน้ี 
   ระดับคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
   ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
   ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย 
   ระดับคะแนน 0.50 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1.  ช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรูท่ีนักเรียนจะไดรับ แลวทดสอบกอนเรียน ( Pre - test )  โดยใชแบบทดสอบ

วัด    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
   2.  แบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถทางคณิตศาสตรในแตละกลุม  มีท้ังนักเรียนท่ีมีความสามารถทาง 

คณิตศาสตรสูง  ปานกลาง  ต่ํา โดยนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  
2560  มาเรียงลําดับจากสูงไปต่ําแลวแบงกลุมเกง  ปานกลาง  ออน ในสัดสวน 1 : 2 : 1 ซึ่งไดนักเรียนกลุมละ 4 – 5 คน 
นักเรียนมีท้ังหมด 44 คน จึงจัดนักเรียนได 9 กลุม    

 3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 4.  ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน 
 5.  นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลองตามเน้ือหาและความตรงตามโครงสราง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ พบวา ประสิทธิภาพแผนการจัดการ
เรียนรู มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาอยูระหวาง 0.33 – 1.00 

 3.  วิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
คณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ตามวิธีของคูเดอรวิชารดสัน (KR-20) พบวา คาความยากงาย มีคาอยู
ระหวาง 0.25 – 0.70 คาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง -0.48 – 1.00 และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ตามวิธีของคูเดอรวิชารดสัน (KR-20) มีคาเทากับ 0.92 

 4.  วิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา (alpha 
coefficient- 
α ) ของคอนบราค (conbrach’s) มีคาเทากับ 0.88 



698 
 

 

 5.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดย
การทดสอบคาที (t – test  แบบ  Dependent  Samples) พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.  ผลการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

  1.1  ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายบุคคล  
  ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายบุคคล แสดงใหเห็นวา คะแนนการ

ทดสอบการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน พบวา จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักเรียนคนท่ี 30                 
มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมากท่ีสุดคือ 17 คะแนน โดยมีคะแนนทดสอบกอนเรียน 3 คะแนน และคะแนน
ทดสอบหลังเรียน 20 คะแนน และนักเรียนคนท่ี 3 มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนนอยท่ีสุดคือ 4 คะแนน โดยมี
คะแนนทดสอบกอนเรียน 6 คะแนน และคะแนนสอบหลังเรียน 10 คะแนน และจะเห็นไดวานักเรียนทุกคนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน 

1.2  ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายกลุม 
   ผลการวิเคราะหผลตางของผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน รายกลุม แสดงใหเห็นวา คะแนนจาก

การทดสอบการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ช้ันนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีการจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 – 5 คน 

จํานวน 9 กลุม พบวา นักเรียนกลุมท่ี 6 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียนมากท่ีสุดคือ 13 คะแนน โดยมีคะแนน

ทดสอบกอนเรียน 4 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียน 17 คะแนน และนักเรียนกลุมท่ี 1 มีผลการเรียนรูสูงข้ึนกวากอน

เรียนนอยท่ีสุดคือ 10 คะแนน โดยมีคะแนนทดสอบกอนเรียน 7 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียน 17 คะแนน และจะ

เห็นไดวานักเรียนทุกกลุมมีคะแนนหลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน 

1.3  ผลการวิเคราะหคะแนนท่ีไดจากการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยใช                     
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กอนและหลังการทดลองดวยคาทดสอบสถิติ t (t – test  dependent) 

 

ตาราง 1   ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว โดยการจดัการเรยีนรูแบบ  
   รวมมือเทคนิค STAD ดวยคาทดสอบสถิติ t (t – test  dependent) 

กลุมทดลอง N คะแนนเตม็ x  S.D. t Sig 

ทดสอบกอนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

44 
44 

20 
20 

6.61 
16.27 

2.49 
2.51 

18.23* .00 

 *มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตาราง 1 พบวา คะแนนกอนเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 6.61 คะแนน และมีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.49 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 16.27 คะแนน และมีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.51 เมื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยจากการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ          
กําลังสองตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD                  
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว มีผลการเรียนรูสูงข้ึน 
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2.  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลการวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนจํานวนตามเพศ พบวา นักเรียนท่ีเปนเพศชายมีจํานวน 16 คน คิดเปน                   
รอยละ 36.36 และนักเรียนท่ีเปนเพศหญิงมีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 63.64 รวมท้ังสิ้น 44 คน คิดเปนรอยละ 100 
สถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนจําแนกตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียน
สะสมระหวาง 3.00 – 3.50 มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 34.09 รองลงมา ไดแก ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.50 มี
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.50 – 3.00 มีจํานวน  9 คน คิดเปนรอยละ 20.46 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 15.91 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระหวาง 
1.50 – 2.00 มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.54 สวนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด ไดแก ต่ํากวา 1.50 มี
จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ 
  2.2  ผลการวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 
ตาราง 2   ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน                            

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ัง 3 ดาน 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานเน้ือหา 
ดานกิจกรรมการเรียน 
ดานประโยชนท่ีไดรับ 

3.70 
3.89 
3.76 

0.60 
0.64 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.78 0.61 มาก 

จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบนรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           
ปท่ี 2 โดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.78 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 0.61 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยคือ ดานกิจกรรมการเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.89 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64                  
ดานประโยชนท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.76 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 และดานเน้ือหา                   
มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.70 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ตามลําดับ 
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ตาราง 3   ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน                         
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดานเน้ือหา 

รายการประเมิน x  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
 

1. เน้ือหาบทเรียนและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความ
เหมาะสมตอการเรียนของนักเรียน 

2. เน้ือหาบทเรียนมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูและจุดประสงค       
ท่ีตองการวัด 

3. เน้ือหาบทเรียนมีความชัดเจน กระชับ และงายตอการทําความเขาใจ 
4. เน้ือหาบทเรียนมีประโยชนและความจําเปนตอการเรียนในระดับ            

ท่ีสูงข้ึน 
5. นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดเองหลังจบการจัดการ

เรียนรูทําใหเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดลึกซึ้งและครอบคลุมมากข้ึน 

 
3.91 

 
3.57 
3.46 

 
3.43 

 
4.11 

 
0.69 

 
0.83 
0.72 

 
0.83 

 
0.85 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานเน้ือหา 3.70 0.60 มาก 
  

จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                   
ปท่ี 2 ดานเน้ือหา โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.70 และมีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี 3 ขอ ท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมี                  
2 ขอ ท่ีนักเรียนมีความพ่ึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 
ตาราง 4   ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน                                   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดานกิจกรรมการเรียน 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. สงเสริมใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน และรูจักชวยเหลือ        
ซึ่งกันและกัน 

2. ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและเพ่ือนในกลุมมากข้ึน 
3. เปดโอกาสใหนักเรยีนไดซักถามแสดงความคดิเห็นและทํากิจกรรม            

ไดอยางอิสระ 
4. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนดีข้ึน สงผลใหนักเรียนมีความสนุก 

สนาน มีความกระตือรือรนในการเรียนและมสีวนรวมตอการเรียน
มากข้ึน 

5. การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเทคนิคในการนําเสนอ
ท่ีเขาใจงาย เหมาะสม ทาทาย และนาสนใจ 

 
3.61 
4.17 

 
4.09 

 
 

4.04 
 

3.52 

 
0.93 
0.71 

 
0.84 

 
 

0.82 
 

0.84 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานกิจกรรมการเรียน 3.89 0.64 มาก 

 จากตาราง 4 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ป
ท่ี 2 ดานกิจกรรมการเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.89 และมีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ตาราง 5   ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน                             
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดานประโยชนท่ีไดรับ 

รายการประเมิน x  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กระตุนและสงเสริม      

ใหนักเรียนเกิดการคดิวิเคราะห 
2. การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียนสามารถ

ฝกทักษะและทบทวนเน้ือหาไดด ี
3. การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียนตัดสินใจ

โดยใชเหตผุล 
4. นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนหลังจบการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

มากข้ึน 

 
4.11 

 
3.57 

 
3.66 

 
3.91 

 
3.53 

 
0.83 

 
0.85 

 
0.83 

 
0.69 

 
0.72 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

คาเฉลี่ยรวมดานประโยชนท่ีไดรับ 3.76 0.60 มาก 

จากตาราง 5 พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                    
ปท่ี 2 ดานประโยชนท่ีไดรับ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.76 และมีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั .05 น่ันคือ หลังจบ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว นักเรียนมีผลการเรียนรู                   
ท่ีสูงข้ึน 

2.  การวิเคราะหความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2                                  
มีผลการวิเคราะหดังน้ี  

  2.1  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพ 

รวมท้ัง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานกิจกรรมการเรียน ดานประโยชนท่ีไดรับ และดานเน้ือหา ตามลําดับ 

   2.2  ดานเน้ือหา พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี 3 ขอ ท่ีนักเรียน                
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และมี 2 ขอ ท่ีนักเรียนมีความพ่ึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  2.3  ดานกิจกรรมการเรียน พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน                        
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก 

  2.4  ดานประโยชนท่ีไดรับ พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน                         
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
จากผลท่ีไดจากการทําการศึกษาวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง สมการกําลังสอง                    

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหลมสักวิทยาคม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  
  1.  จากผลการวิจัยท่ีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาหลังจากการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นักเรียนสนุกในการทํางานเปนกลุม ไดชวยเหลือแลกเปลี่ยน
ความรูกัน ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน ไดสื่อสาร                 
พูดคุยกัน เช่ือมโยงความรูเดิมของตนเองและความรูจากท่ีไดรับจากเพ่ือน ทําใหผลการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับ
งานวิจัยของจักรพงษ  ธุระทํา (2558 : บทคัดยอ) พบวา 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
ประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
81.24/77.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบ
แบบฝกทักษะ เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เทากับ 0.6491 หรือคิดเปนรอยละ 64.91 แสดงวานักเรียน
มีความกาวหนาทางการเรียน 0.6491 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามรถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร                      
หลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝกทักษะเรื่อง อัตราสวนและรอยละ สูงกวา                   
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของนาถรพี  ฤทธ์ิชู (2559 : บทคัดยอ) พบวา                        
ผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อนุพันธของฟงกชัน ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD 
หลังเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ Suyanto, Wardan 
(1999, 3766-A) พบวา นักเรียนท่ีจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียน
ท่ีเรียนแบบปกติ เมื่อพิจารณาตามระดับช้ันปรากฏวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5                 
ท่ีจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  
   2.  ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
ภาพรวมท้ัง 3 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.78 สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานกิจกรรมการเรียน พบวา ความพึงพอใจตอการ
จัด การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก                       
มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.89 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.64 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมี                     
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 1) ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและเพ่ือนในกลุมมากข้ึน 2) เปดโอกาสให
นักเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรมไดอยางอิสระ 3) ทําใหบรรยากาศในหองเรียนดีข้ึน สงผลใหนักเรียนมี
ความสนุกสนาน มีความกระตือรือรนในการเรียนและมสีวนรวมตอการเรียนมากข้ึน 4) สงเสริมใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
ตอกัน และรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน 5) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเทคนิคในการนําเสนอท่ีเขาใจงาย 
เหมาะสม ทาทาย และนาสนใจ ตามลําดับ ดานประโยชนท่ีไดรับ พบวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.76 
และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกขอมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ไดแก 1) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กระตุนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห 2) นักเรียนมีความรู
เพ่ิมข้ึนหลังจบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 3) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียน
ตัดสินใจโดยใชเหตุผล 4) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชวยใหนักเรียนสามารถฝกทักษะและทบทวนเน้ือหา 
ไดดี 5) นักเรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน ตามลําดับ และดานเน้ือหา พบวา                       
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ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยภาพรวมมีระดับความ                   
พึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 3.70 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.60 ซึ่งเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวามี 3 ขอ ท่ีผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก 1) นักเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดเอง
หลังจบการจัดการเรียนรูทําใหเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดลึกซึ้งและครอบคลุมมากข้ึน 2) เน้ือหาบทเรียนและระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมตอการเรียนของนักเรียน 3) เน้ือหาบทเรียนมีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
จุดประสงคท่ีตองการวัด และมี 2 ขอ ท่ีนักเรียนมีความพ่ึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) เน้ือหาบทเรียนมีความชัดเจน 
กระชับ และงายตอการทําความเขาใจ 2) เน้ือหาบทเรียนมีประโยชนและความจาํเปนตอการเรยีนในระดับท่ีสูงข้ึน ตามลําดับ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหงสทอง  วาทโยธา  (2550 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีระดับของความคิดเห็นตอบทเรียน 
ความคิดเห็นตอการเรียนเปนกลุม และความคิดเห็นตอคุณคาของตนเองในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ                    
ดวงสมร  มูลกิตติ (2556 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ 
เทคนิค STAD อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  แบบทดสอบควรมีความสัมพันธกับเน้ือหาและมีครบทุกระดับท้ังยากและงาย ครอบคลุมเน้ือหาท้ังหนวยการ
เรียนเพ่ือใหแบบทดสอบจําแนกระหวางนักเรียนเกงและออนได 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ครูผูสอนตองวางแผนในการ

จัดการเรียนรูและจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูรวมกัน ควรมีหนังสือและเอกสารพรอมท่ีจะให
นักเรียนไดศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 

A studymathematics achievement for grade 8 by using STAD techniquefor  
 

พรรณภา อรามรณุ1 , โกมินทร บุญชู2 และสวาท โชติ3 

Phanapa Aramrun , Komin boonchoo and Swart Choti 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  เพ่ือ

เปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD และเพ่ือศึกษาเจตคติ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมโดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบ STAD  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทําวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 34 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 

เครื่องมือท่ีใชท่ีในการทําวิจัย แบงออกเปน 4 ชนิดดังน้ี แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร  

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรสั หลัง

ใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05.  

 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรสั 

หลังใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนการสอนแบบSTAD โดยรวม
อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบท   ปทาโกรัส หลัง

ใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณา พบวา ขอ 3 ขาพเจาจะเลกิทํา

แบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรสัไมไดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขอ 8 ความสุขกับการ

เรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส และ ขอ 11 หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบคาํถามเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส ตามลาํดบั 
 

คําสําคัญ:  การจัดการเรียนการสอนแบบ STAD/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร/  

ทักษะการทํางานเปนกลุม/ เจตคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 8 
students before and after the learning bySTAD technique. To compare the mathematics 
achievement of grade 8 studentsafter learning bySTAD technique with a 75 percent of the 
criterion.To study the team work skill of grade 8 students after learning by STAD technique and 
To study the Attitudes toward mathematics of grade 8 students after learning by STAD technique. 
The samples of 34 students in grade 8 class 2from SrinagarindraThe Princess Mother School 
KamphaengPhet, at 2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The 
research instruments  of as follows;STAD technique lesson plans,Mathematics achievement test, 
The measurement of the team work skill and The measurement of the attitudes toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
The research results were as follows; 
 1.  The grade 8 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The grade 8 students got mathematics achievement after learningby STADtechnique 
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  Grade 8 has the teamwork skills. After learningby STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that management plans 3 with an average score of 
learning are the second-best plan management learning management plan 5 and 8 respectively, 
the learning. 
           4.  Grade 8 with attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, overall 
very level STAD. When considering a list of text found to 3) ) I will not give up the work 
immediately when I can do thinking and I can do solving the Pythagorean theorem, Average 
maximum. Second is 8)  I am happy with study and 11) I will not avoid answering questions, than 
the previous.  
 
The keyword: Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/   
     Attitudes toward mathematics 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 การกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดานท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

การดําเนินชีวิต และความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีทําใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดศึกษา

อยางหลีกเลี่ยงไมได สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ จึงตองเรงปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน เน้ือหาสาระ

ตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยเนนความรู ความสามารถ 

ทักษะใหทัดเทียมเปนท่ียอมรับของชาติอ่ืน และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข สําหรับแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 ไสว ฟกขาว (2556 : 3-4) ไดกลาววา ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ทุกระดับตองเปลี่ยนทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวนทัศนใหมท่ีทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากโลกแหง

ความเปนจริง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูโดยจัดใหผูเรียนไดเรียนวิชาแกน และประเด็นสําคัญใน

ศตวรรษท่ี 21 ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู และนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
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ทักษะชีวิต การทํางาน และจัดระบบสนับสนุนการศึกษาท่ีจําเปน รวมท้ังจัดการเรียนรูโดยยึดหลักการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 การจัดการเรียนรูในปจจุบันและอนาคต ควรจะเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในการ

เรียนรูในลักษณะการศึกษาเปนรายบุคคลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในช้ันเรียน ซึ่งคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถ

วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณวางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร ยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ท้ังยังเปดโอกาสใหเยาวชนทุกคนไดเรียนรูคณิตศาสตรอยาง

ตอเน่ือง ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  

 การจัดการเรียนรูแบบกลุมใชเทคนิค STAD เปนวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบรวมมือกัน 
เรียนรูท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัด
ผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ คละความสามารถ เกง ปานกลาง และออน สมาชิกในกลุมชวยเหลือกันและกัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของกลุม เกิดการเรียนรูท้ังดานความรูและดานจิตใจ (เจริญขวัญ นําพา. 2554 : 43) โดยมีหลักการจัด
กิจกรรมท่ีสําคัญดังน้ี คือ แบงผูเรียน เปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยแตละกลุมจะมีนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการ
เรียนแตกตางกัน การจัดกิจกรรมจะเริ่มตนจากครูนําเสนอบทเรียน แลวจึงใหนักเรียนทํางานเปนทีมหรือเปนกลุม 
และ เมื่อมั่นใจวานักเรียนทุกกลุมมีความรูความเขาใจในบทเรียนจึงทําการทดสอบยอยโดยท่ีไมใหนักเรียน 
ปรึกษาหารือกัน คะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยของนักเรียนแตละคนจะถูกเปรียบเทียบกับ คะแนนฐาน 
จากน้ัน จึงนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยแบบกลุม ซี่งกลุมท่ีทําคะแนนไดดีท่ีสุดจะไดรับ ใบประกาศหรือรางวัล กิจกรรม
ดังกลาวขางตนจะดําเนินการเปนวงจร โดยเริ่มตนตั้งแตครูนําเสนอ บทเรียน การทําแบบฝกหัดเปนกลุม และการทํา
แบบทดสอบยอย (Slavin. 1995 : 5) ดังน้ันการจัดการเรียนรูแบบกลุมจะชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางาน 
สงเสริมในการคิดวิเคราะห นักเรียนจะมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหทํา และตองมีความรูสึกชอบในการ
เรียน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จมากกวาเดิม  
 เจตคติเปนตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหน่ึงท่ีสําคัญ แตไมสามารถสังเกตเห็นไดงาย แตเปนความโนมเอียง
ทางจิตภายในแสดงออกใหเห็นไดโดยพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง นอกจากน้ียังกลาววาเจตคติเปนเรื่องราวของ
ความชอบความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก และความเช่ือมั่นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Thurstone.  
1967 : 479) ซึ่งสอดคลองกับ Allport (1967 : 8) ท่ีใหความหมายไววา เจตคติเปนความพรอมของจิตใจและการ
ทํางานของระบบประสาท เกิดจากการไดรับประสบการณซึ่งมีผลโดยตรงตอการตอบสนองตอบุคคล สิ่งตางๆ และ
สถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวกับบุคคลน้ัน 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนรูแบบกลุมโดยใชเทคนิค STAD มาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

หองเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ ในเรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาการทางดานคณิตศาสตรใหสูงข้ึนกวาเดิม และยังเปนประโยชนตอครูผูสอนวามี

ความบกพรองในดานใดและนําไปแกไขปรับปรุงในงานวิจัยตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กอน

และหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD กับ

เกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม กอนและหลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD  

 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบกลุมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชการจัดการ
เรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียน 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังใชการจัดการเรียนรู
แบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในวิจัยครั้งน้ี ไดแก เน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี 

 1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 2 ทฤษฎีบทปทาโกรัส 
 3 บทกลับของทฤษฎีบทปทาโกรัส 

 ดานตัวแปร 

  - ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูแบบ STAD 
  - ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร และทักษะการทํางานเปนกลุม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จํานวน 123 คน จาก 4 หอง 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 34 คน โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Random Sampling) 
 
 

 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (STAD) 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร2. 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

3. เจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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 เครื่องมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 จํานวน 8 แผน ดําเนินการสรางและหาคณุภาพ ซึ่งพบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบ STAD มีคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.73 และ 0.35 ตามลําดับ จากน้ันปรับปรุง

แกไขแผนการจัดการเรยีนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญในดานสาระการเรียนรู   

 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 30 ขอ เพ่ือคัดเลือก 

20 ขอ ดําเนินการสรางและหาคณุภาพ พบวา ไดคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการ

ของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.62 คาความยากงาย มคีาอยูระหวาง 0.60 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มี

คาอยูระหวาง 0.23 – 0.63 

 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubirc) แบงเกณฑการ

ประเมินออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผดิชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม 

ดานท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นเหน็ขณะทํางานกลุม พบวาไดคา IOC มีคาอยูระหวาง  

0.67 – 1.00 

 4.  แบบวัดเจตคติในการเรยีนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ตามวิธีการของ

ลิเคอรท (Likert) พบวาไดคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค 

(สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคาเทากับ 0.24 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 

 2.  การจัดนักเรยีนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจดันักเรยีนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ

เรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด 

โดยใชเกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัสดังน้ี 

  2.1  หาจํานวนนักเรยีนท้ังหมดวามีก่ีกลุมจํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 34 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 6 

กลุม จะไดจํานวนกลุมท้ังหมด 8 กลุม 

  2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส จากมากไปนอย ดังน้ี 

  2.2.1  นักเรียนกลุมคะแนนสูงสดุ ไดแก นักเรยีนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 1-8 

จํานวน 8 คน 

  2.2.2  นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 9-

26จํานวน 18 คน 

  2.2.3  นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสดุ ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรยีน ลําดับท่ี 27-34 

จํานวน 8 คน 

  2.2.4  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 8 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง H จัดนักเรียนเขากลุม

โดยเริ่มจากนักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี 8 ใหอยูกลุม H และ
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จากน้ันเริ่มใหมใหคนท่ี 9 อยูกลุม H คนท่ี 10 อยูกลุม G ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 26 อยูกลุมG ทําซ้ําดวย

ระบบเขากลุมน้ีจนถึงนักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด  

  2.2.5  กลุม A-F ประกอบดวย นักเรียนท่ีมรีะดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน

วิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส จากกลุมคะแนนสูงสดุ 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุม

คะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม G-H ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสดุ 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจาก

กลุมคะแนนต่ําสดุ 1 คน    

 3.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบ STAD เรื่อง ทฤทฏีบทปทาโกรัส จํานวน 10 คาบ 

โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และสังเกตทักษะการทํางานเปนกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการ

ทํางานกลุม 

 4.  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏี

บทปทาโกรัส  

 5.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรยีนตอบแบบวัดเจตคติในการเรียนวิชาคณติศาสตรท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 

 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใชการทดสอบคาที (One sample t-

test) 

 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑการแปลความหมาย 
  คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
  คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
  คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 
 4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบ

กลุม โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD วิเคราะหขอคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

  เกณฑการแปลความหมาย 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 เจตคตติอวิชาคณติศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน  
  มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 

การทดสอบ N x  S.D. t 
กอนการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 34 9.67 2.42 

27.523* 
หลังการใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 34 17 2.07 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
ทฤษฎีบทปทาโกรัส หลังการใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคา t = 27.523 
 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฏีบทปทาโกรัส โดยหลังใชการ
จัดการเรียนรูแบบ STAD กับเกณฑรอยละ 75 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  พบดังตาราง 2 
 
ตาราง  2 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทปทาโกรสั ของนักเรียนช้ัน    
   มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  S.D. µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 34 17.00 2.07 15 5.622* 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตาราง 2 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎี
บทปทาโกรัส หลังใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
มีคาเฉลีย่ เทากับ 17.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.07 และคา t = 5.622 
 

 3. ศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรูแบบ STAD 
พบดังตาราง 3 และ4 
 

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน 
 มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานที่ 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานที่ 2 
การใหความชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานที่ 3 
การแสดงความคิดเห็น 

ขณะทํางานกลุม 

1X  1S.D.  2X  2S.D.  3X  3S.D.  รวมX  รวมS.D.  

1 3.38 1.06 3.63 0.52 3.25 0.71 3.42 0.76 
2 3.50 0.53 3.38 0.52 3.13 0.64 3.33 0.56 
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ตาราง3 (ตอ) 

แผนการ
จัดการ
เรียนรูที ่

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานที่ 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานที่ 2 
การใหความชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานที่ 3 
การแสดงความคิดเห็น 

ขณะทํางานกลุม 

1X  1S.D.  2X  2S.D.  3X  3S.D.  รวมX  รวมS.D.  

3 3.50 0.76 3.50 0.53 3.88 0.35 3.62 0.55 
4 3.38 0.52 3.25 0.71 3.13 0.64 3.25 0.62 
5 3.50 0.76 3.63 0.52 3.63 0.52 3.59 0.60 
6 3.25 0.46 3.38 0.52 3.38 0.74 3.33 0.57 
7 3.25 0.71 3.38 0.74 3.50 0.53 3.38 0.66 
8 3.25 0.71 3.5 0.76 3.63 0.52 3.46 0.67 

รวม 3.38 0.69 3.43 0.60 3.47 0.58   

 จากตาราง 3พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจดัการเรียนรูแบบ 

STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการแสดงความคดิเห็นขณะทํางานกลุมการใหความชวยเหลือ

เพ่ือนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสดุ ( x  = 3.47และ S.D. = 0.58)รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 

( x  = 3.43และ S.D. = 0.60)และความรับผดิชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.38และ S.D. = 0.69) ตามลาํดับ

และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสดุ ( x  = 3.62 และ S.D. = 

0.55)รองลงมาคือแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 3.59และ S.D. = 0.60)และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 8 ( x  = 

3.46และ S.D. = 0.67) ตามลําดบั 
 

ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม  
  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STADในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D ระดับทักษะ 

1 3.42 0.76 ดี 
2 3.33 0.56 ดี 
3 3.62 0.55 ดีมาก 
4 3.25 0.62 ดี 
5 3.59 0.60 ดี 
6 3.33 0.57 ดี 
7 3.38 0.66 ดี 
8 3.46 0.67 ดี 

รวม 3.42 0.62 ดี 

 จากตารางท่ี 4พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบ 
STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x  = 3.42และ S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการ
เรียนรูท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.55) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 
3.59และ S.D. = 0.60) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 ( x  = 3.46และ S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
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 4. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบ

กลุม โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบ STAD พบผลดังตาราง 5 

 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรของ
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรียนรูแบบกลุม  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1.ทฤษฎีบทปทาโกรัสทําใหขาพเจามีความรอบคอบ 
  และมีเหตุผล 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

2.ความรูเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัสไมสามารถ 
  นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.91 0.28 นอยท่ีสุด 

3.ขาพเจาจะเลิกทําแบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือ 
  แกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรสัไมได 

4.93 0.26 นอยท่ีสุด 

4.ชอบแกปญหาท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีบทปทาโกรสั 4.88 0.33 มากท่ีสุด 
5.สนุกกับการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส 4.32 0.47 มาก 
6.การสอนของครูทําใหขาพเจาตื่นเตนกับโจทย 
   ปญหาใหมๆท่ีทาทาย 

4.68 0.47 มากท่ีสุด 

7.รูสึกกังวลกับการสอบเน้ือหาเรื่องทฤษฎี 
   บทปทาโกรัส 

4.50 0.60 นอยท่ีสุด 

8.ไมมีความสุขกับการเรยีนทฤษฎบีทปทาโกรัส 4.92 0.26 นอยท่ีสุด 
9.กระตือรือรนในการคนควาหาความรูเรื่องทฤษฎี 
   บทปทาโกรัสเพ่ิมเติมอยูเสมอ 

4.32 0.47 มาก 

10.ชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส 4.50 0.60 มากท่ีสุด 
11.หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส 4.91 0.28 นอยท่ีสุด 
12.ขาพเจาไมอยากเรียนเรื่องทฤษฎีบทปทาโกรสั 
   เพราะไมชอบครูท่ีสอนคณิตศาสตร 

4.90 0.26 นอยท่ีสุด 

13.ทฤษฎีบทปทาโกรัสเปนเน้ือหาท่ีมีประโยชนและ 
  นาเรียน 

4.45 0.601 มากท่ีสุด 

14.การแกปญหาของทฤษฎีบทปทาโกรัส จะชวยฝก  
  การคิดอยางเปนระบบ 

4.34 0.69 มาก 

15.ขาพเจาไมชอบเรยีนเรื่องทฤษฎีบทปทาโกรสั 
   เพราะเปนวิชาท่ีเขาใจยาก 

4.34 0.69 นอย 

รวม 4.66 0.81 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร ท่ีไดรับการจดัการเรียนรู

แบบกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.66 และ S.D. = 0.81) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 3 ขาพเจาจะเลิกทําแบบฝกหัดทันทีเมื่อคิดหรือแกปญหาทฤษฎีบทปทาโกรัสไมไดมี

คาเฉลี่ยสูงสดุ ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ ขอ 8 ความสุขกับการเรียนทฤษฎีบทปทาโกรัส ( x  = 

4.92 และ S.D. = 0.26) และ ขอ 11 หลีกเลี่ยงท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับทฤษฎีบทปทาโกรัส ( x  = 4.91 และ S.D. 

= 0.28) ตามลําดับ 

 

 



714 
 

 

  อภิปรายผลการวิจัย 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการใชการจดัการ

เรียนรูแบบ STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 แสดงให

เห็นวา การเรียนการสอนแบบ STAD ทําใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวากอนเรียน ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกับ

งานวิจัยของ แคทลียา ใจมูล (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD ในกลุมสาระการ

เรียนรูคณติศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนโดย

ใชเทคนิค STAD จากการทดลองพบวา การทดสอบหลังเรียนนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย 24.90 คิดเปนรอยละ 83.00 

ซึ่งอยูในระดับมาก และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี สรอยวารี (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนเชงซอน โดยวิธีการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสมัฤทธ์ิ STAD ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง จํานวนเชิงซอน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังใชการจัดการเรียนรู

แบบ STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 แสดงให

เห็นวา สุรยีวรรณ ปะระมสัโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และ

พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค STAD 

ผลการวิจัยพบวา การจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสงูกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 

 3.  ทักษะการทํางานเปนกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบวา 

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนและพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนแบบ

รวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองมีความสําคญัท่ีจะชวยใหกลุม

ประสบความสําเรจ็หรือลมเหลว ดังน้ันสมาชิกในกลุมตองชวยเหลอืกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของกุลวดี สรอยวารี (2553, บทคัดยอ) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ี

ไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผลการวิจัยพบวา 

พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับดี และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุรียวรรณ ปะ

ระมสัโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรยีนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางาน

กลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม

การทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนน

ความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 4.  เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบกลุมโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ STAD พบวา นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรท่ีดีข้ึน โดยรวม
อยูในระดับเห็นดวย การเรียนการสอนแบบ STAD เปนการสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน เกิดความเช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง เปนการฝกความสามัคคี ระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบในการทํางาน มีจริยธรรมคุณธรรมดานความมีนํ้าใจ กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของSuyanto(1999 : 3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ี
มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับ
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การสอนเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร หงสสา 
(2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการสอนดวยเทคนิค STAD กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการ
สอนดวยเทคนิค STAD มีเจตคติตอคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนปกติ  
 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการเรียนรู
ใหนักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครูผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน 
และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางท่ัวถึง 
 4.  ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไมใหรบกวน
เพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 
 5.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใน
เรื่องอ่ืนหรือในระดับช้ันอ่ืนๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ STAD ในตัวแปรอ่ืน เชนความคงทนในการเรียนรู 
ความสามารถในการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6  
Math Camp activity to promote analytical thinking skills for grade 4 to grade 6 
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บทคัดยอ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห เพ่ือ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมการคิดวิเคราะห กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล   
(บานเปงเคลิ่ง) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 160 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
เสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย   
4 ข้ันตอน ประกอบดวยข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน (D) ข้ันประเมินผล (C) และข้ันปรับปรุง(A) วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
   ผลการวิจัยพบวา 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ 
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
ขัน้กิจกรรมกลุม่ และขัน้สรุป สว่นกิจกรรมนนัทนาการ เป็นเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในเนือ้หา

วิชาการ เกิดความสนกุสนาน ทัง้ยงัเป็นการฝึกการกล้าแสดงออก 

   2.  นักเรียนมีทักษะการคดิวิเคราะหหลังการการจดักิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : คายคณิตศาสตร / ทักษะการคิดวิเคราะห / ทักษะการทํางานเปนทีม /เจตคติตอคณิตศาสตร   
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Abstract 
  This research aims to development Math Camp activity to promote analytical thinking 
skills, to compare mathematics achievement before and after using Math Camp to study teamwork 
skills and attitudes toward mathematics after using Math Camp. The target were 160 students from 
grade 4 to grade 6 at Tanphuyingwilai Amattayakun school in second semester, year 2017. The 
instuments including Math Camp activity to promote analytical thinking skills test, the questionnaire 
teamwork skills, and attitude toward mathematics. The process consists of 4 step were Plan (P) ,Do 
(D), Check (C), and Action (A). Data analyzed by content analysis, mean, standard deviation, and  
t-test. 
  The result found that : 
  1.  Math Camp activity to promote analytical thinking skills including academic activities 
and recreation activities. The academic activities consist of 3 steps are to create a basic agreement, 
group activities, and concludtion. For the recreation activities to prepare the students ready to learn 
new academic activities, enjoy, and assertivreness. 
  2.  The students had analytical thinking skills after higher than before using Math Camp 
activity to promote analytical thinking skills was significant at .05 level. 
  3.  The students had teamwork skills after using Math Camp activity to promote analytical 
thinking skills in high level. The highest average score on all members accepted the results of their 
work willingly, then they are willing to work without a request, and all members are important to 
achieve the goal respectively. 
  4.  The students had attitude toward Mathematics after using Math Camp activity to 
promote analytical thinking skills in most high level. The highest average score on the students think 
Mathematics was useful, then they can applied in everyday life, and Mathematics help to develop 
thinking respectively. 
 
The Keyword : Math Camp / analytical thinking skills / teamwork skills / attitude toward  

 Mathematics  
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสสังคมโลกและกระแสสังคมไทย สงผลใหเกิดการปฏิรูปทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีสามารถทําใหการปฎิรูปดังกลาว ประสบความสําเร็จอยาง
งดงาม และน่ันหมายถึงการปฎิรูปการศึกษาครั้งใหญท่ีสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทุกๆ รูปแบบ (ไพพรรณ 
เกียรติโชติชัย. 2545, หนา 50) ซึ่งการปฎิรูปการเรียนรูถือเปนหัวใจสําคัญของการปฎิรูปการศึกษา สําหรับการเรียนรูท่ี
มีความหมายน้ัน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร หรือมีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูไปใชได 
สามารถถายโยงความรูสูชีวิตจริงได  ในการประเมินผลการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 น้ันเปนการประเมินผลการเรียนรูท่ี
เนนการคิดระดับสูง เมื่อพิจารณาการคิดระดับสูงสามารถแบงไดดังน้ี เปนการคิดระดับสูงในลักษณะถายโอน ไดแก การ
นําความรูไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประยุกต และการประเมิน การคิดเชิงวิจารณญาณ และการแกปญหา 
(พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข. 2557, หนา 44-54) 
  ทักษะการคิดวิเคราะห นับวาเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูและการดําเนินชีวิต เน่ืองจากทักษะการคิด
วิเคราะหประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญคือ ทักษะการจําแนก ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการวิเคราะหขอผิดพลาด 
ทักษะการนําไปใช และทักษะการคาดการณ นอกจากน้ีทักษะการคิดวิเคราะหถือเปนทักษะท่ีทุกคนสามารถพัฒนาได 
(ประพันธศิริ สุเลารัจ. 2553, หนา 54) ดวยการศึกษาท่ีเนนการทําได และลงมือทํา แลวออกมาเปนผลผลิต เ รียกได
ว า  เปนการศึกษายุคผลิตภาพของการศึกษาไทย  4.0 นอกจากนี้ยั งถือวา เปนยุค ที่ เข าสูศตวรรษที่  21 
ซึ่ งประกอบไปดวยแนวคิด ท่ีมีคุณลักษณะอันไดแก  คิดวิ เคราะห  (Cr i t ical )  คิดสรางสรรค (Creative) คิด
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ผลิตภาพ (Productive) และคิดรับผิดชอบ (Responsible) หรือ CCPR เพ่ือประโยชนของชุมชนตนเอง และชุมชนอ่ืนๆ 
( ไพฑูรย  สินลารัตน  และคณะ .  2559, หนา  10-11 )  
  ในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรน้ันเปนกิจกรรมประเภทหน่ึงของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอก
หองเรียน เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร พรอมท้ังมีการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการและนันทนาการ และเปนการเสรมิสรางเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรได (เยาวเรศ จตุรพรสวัสดิ์. 2553ม หนา 13 ) 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรงทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมท่ี
จัดใหและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 2540, หนา 4)    
  จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหไปพัฒนาผูเรียน โดยหวังวาผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ 
การทํางานเปนหมูคณะ สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาไทย 4.0  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอ-มาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) กับ
กอนการจัดกิจกรรม 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
  4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สูงกวากอนการจัด
กิจกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การวัด 
เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
  ดานตัวแปร 
   ตัวแปรตน   ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห 
   ตัวแปรตาม  ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
        - ทักษะการทํางานเปนทีม 
        - เจตคติตอคณิตศาสตร 
  ดานระยะเวลา 
   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 



720 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
   กลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6  โรงเรยีนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล ( บานเปงเคลิ่ง )  ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 160 คน 
   เครื่องมือวิจัย 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ ดังน้ี 
    กิจกรรมวิชาการ เปนกิจกรรมท่ีบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะหกับคณิตศาสตร ท่ีสอดคลองกับ
เน้ือหาสาระการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร ในรูปแบบของเกมจํานวน 10 กิจกรรม ไดแก กบกระโดด  ทายวันเกิด 
สมการไมจิ้มฟน ตวงนํ้า Sudoku เรขา สมการบันไดงู หอคอยฮานอย สามทหารเสือ จิ๊กซอวคณิต และคณิตคิดตอไป 
โดยแตละกิจกรรมมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
    ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม 
เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆกัน โดยการใหแตละ
กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม 
     ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวา
ไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง 
   กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางกระบวนการและประสบการณโดยมุงเนนความ
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ  เพ่ือใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบท่ีไดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห จํานวน 20 ขอ ลักษณะของแบบทดสอบเปนปรนัย 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert 
scale) จํานวน 10 ขอ  
   4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีสรางโดยกระบวนการสนทนากลุมแลวไดขอสรุปเปนแบบ
มาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 ขอ  
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 
   ข้ันวางแผน (Plan : P) 
    1.  คณะผูวิจัยรวมกันออกแบบและเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  คิดผลิตภาพ คิดรับผิดชอบ การทํางานเปนหมูคณะ 
สามารถสรางองคความรูใหมๆ ไดดวยตนเอง ท่ีเช่ือมโยงสาระการเรียนรู ในรูปแบบของกิจกรรมโดยแตละกิจกรรมจะ
เนนทักษะการคิดวิเคราะหเปนหลัก แบงเปน 10 กิจกรรม  จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณ  ประสานไปยังผูบริหาร
และครูท่ีโรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) ท่ีจะจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชทักษะการคิด
วิเคราะห เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
    2.  ประชุมตามกําหนดการ เพ่ือแจงหนาท่ี อธิบายและฝกปฏิบัติกิจกรรมซึ่งเปนการสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับคณะวิทยากร 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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   ข้ันดําเนินการ (Do : D) 
     ในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ระหวางวันท่ี 24 - 25 
กุมภาพันธ พุทธศักราช 2561 กิจกรรมประกอบดวยกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมวิชาการ ไดแก  กิจกรรมเทคนิคคิดเลขเร็ว กิจกรรมประลองปญญา กิจกรรมพิชิตMath กิจกรรมทศกัณฑ 
กิจกรรมคณิตศิลป และกิจกรรม Math rally ประกอบดวย กิจกรรม 10 กิจกรรม ไดแก  
      กิจกรรมท่ี 1 กบกระโดด  
      กิจกรรมท่ี 2 ทายวันเกิด  
      กิจกรรมท่ี 3 สมการไมจิ้มฟน  
      กิจกรรมท่ี 4 ตวงนํ้า  
      กิจกรรมท่ี 5 Sudoku เรขา   
      กิจกรรมท่ี 6 สมการบันไดงู  
      กิจกรรมท่ี 7 หอคอยฮานอย  
      กิจกรรมท่ี 8 สามทหารเสือ  
      กิจกรรมท่ี 9 จิ๊กซอวคณิต   
      กิจกรรมท่ี 10 คณิตคิดตอไป 
     กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ และกิจกรรมแขงเบ้ีย 
  ข้ันตรวจสอบ(Check : C) 
   1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
   2.  นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
   3.  นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
   ข้ันปรับปรุงแกไข (Act : A) 
    1.  ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังน้ี ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ คูมือกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหผิด พิธีเปดลาชากวากําหนดการ เทคนิคท่ีใชในกิจกรรมคิดเลขเร็วคอนขางยาก นักเรียน
ไมเขาใจคําศัพททางวิชาการท่ีใชในการอธิบาย พิธีกรในชวงกิจกรรมพิชิตMath พูดผิดพลาดและเสียงเบา จากน้ัน
ประชุมกิจกรรมของวันท่ี 25 วาแตละคนทําหนาท่ีอะไรพรอมท้ังนําขอผิดพลาดของวันท่ี 24 ไปปรับปรุง 
    2.  ประชุมสรุปขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหของ
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2561 ขอผิดพลาดมีดังน้ี ไฟฟาไมเพียงพอ ไมโครโฟนไมเพียงพอ นักเรียนไมเขาใจกติกาการเลือก
ขวัญใจคาย นักเรียนไมเขาใจกติกาในชวงกิจกรรมคณิตศิลป  
   การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งเก็บขอมูลจากการใช
แบบทดสอบ และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที ( t-test one group ) กับกอนการจัดกิจกรรม และทดสอบ
มาตรฐานโดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 
   3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ย
ดังน้ี 
     4.50 – 5.00  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
     2.50 – 3.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
     1.50 – 2.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
     1.00 – 1.49  หมายถึง  มีทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และ 
กิจกรรมนันทนาการ รายละเอียดดังน้ี  
   1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาคณิตศาสตรในชวงช้ันท่ี 2 จํานวน 5 สาระการเรียนรู 
จํานวน 10 กิจกรรม ดังน้ี  
    - จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การบวก การลบ การคูณ 
และการหาร  
    - การวัด จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การตวง ความสัมพันธของหนวยความยาว 
    - เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย รูปสามเหลี่ยม     รูปสี่เหลี่ยม รูปหา
เหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปวงกลม 
    - พีชคณิต จํานวน 3 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย ปญหาเก่ียวกับแบบรูป แบบรูปของจํานวน
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทากัน แบบรูปของจํานวน ลําดับเลขคณิตและลําดับเราคณิต ความสัมพันธและฟงกชัน  
     - การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม เน้ือหาประกอบดวย การ
คาดคะเนเก่ียวกับการเกิดของเหตุการณตางๆ โอกาสของเหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ 
    การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสารการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3 
ข้ันตอน ไดแก 
    ข้ันท่ี 1 ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน เปนการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแตละกิจกรรม 
ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจตรงกัน 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน โดยการใหแตละ
กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจน
สําเร็จ 
     ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวา
ไดอะไรจากกิจกรรมน้ีบาง 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 10 

     
   ภาพท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ    ภาพท่ี 2 จํานวนและการดําเนินการ  
 

      
     ภาพท่ี 3 การวัด       ภาพท่ี 4การวัด 
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     ภาพท่ี 5 เรขาคณิต        ภาพท่ี 6 เรขาคณิต 

     
       ภาพท่ี 7 พีชคณิต         ภาพท่ี 8 พีชคณิต 

     
       ภาพท่ี 9 พีชคณิต    ภาพท่ี 10 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
    1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางกระบวนการและประสบการณ โดยมุงเนนความ
สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียดทางรางกายและจิตใจ  ทําใหนักเรียนมีความพรอมท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมวิชาการ 
 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 11 ถึงภาพท่ี 16 
 

     
     ภาพท่ี 11        ภาพท่ี 12 
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     ภาพท่ี 13         ภาพท่ี 14 

     
    ภาพท่ี 15         ภาพท่ี 16 
 
   2.  การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
กับกอนการจัดกิจกรรม  พบผลดังตารางท่ี 1 
 
ตาราง 1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการ  
       คิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) 
       กับกอนการจัดกิจกรรม 
   p < .05 

    จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มี
ทักษะการคิดวิเคราะหหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
คาเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมเทากับ 9.41 และมีคาเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 12.19 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอน
การจัดกิจกรรมเทากับ 3.09 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลังการจัดกิจกรรมเทากับ 3.55 โดยมีคา t = 7.37        
และ Sig = .00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร N X  S.D. t Sig 
คะแนนกอนเรียน 160 9.41 3.09 

7.37 .00 
คะแนนหลังเรียน 160 12.19 3.55 
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   3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนระดับ 
       ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการกิจกรรมคาย 
       คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.22 0.92 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.31 0.92 มาก 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.28 0.97 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.33 0.91 มาก 
5. ขาพเจาฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.39 0.90 ปานกลาง 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.27 0.94 มาก 
7. ขาพเจาเปนผูนําและผูตามท่ีดี 4.18 0.91 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมท่ีจะชวยใหงานสําเร็จ 4.20 0.99 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.27 0.97 มาก 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.30 0.94 มาก 

รวม 4.28 0.94 มาก 

    จากตาราง 2 พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล      
(บานเปงเคลิ่ง)  มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.28 และ S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.33 และ S.D.= 0.91) รองลงมาคือ ขาพเจาทํางานตาม
หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ (X�= 4.31 และ S.D.= 0.92) และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ี
กําหนด (X�= 4.30 และ S.D.= 0.94) ตามลําดับ 
 
   4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตินักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6    
       โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง) หลังการจัดการกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะ 
       การคิดวิเคราะห  

เจตคตติอคณติศาสตร X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.87 0.36 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 4.28 0.75 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของ ขาพเจา 4.42 0.70 มาก 
4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 4.39 0.76 มาก 
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได 

 
4.67 

 
0.71 

 
มากท่ีสุด 

6. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 4.44 0.76 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 4.42 0.78 

 
มาก 

8. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.51 0.71 มากท่ีสุด 
9. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 4.61 0.69 มากท่ีสุด 
10. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิดอยางเปนระบบ 4.47 0.71 มาก 

รวม 4.51 0.69 มากท่ีสุด 

    จากตาราง 3  พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 โรงเรียนทานผูหญิงวิไลอมาตยกุล      
(บานเปงเคลิ่ง) มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X�= 4.51 และ S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X�= 4.87 และ S.D.= 0.36)  รองลงมาคือ 
ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (X�= 4.67 และ S.D.= 0.71) 
และขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน (X�= 4.61 และ S.D.= 0.69) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการประกอบดวยเน้ือหาคณิตศาสตรในสาระจํานวนและการดําเนินการ การ
วัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน        
3 ข้ันตอน ไดแก ขัน้การสร้างข้อตกลงเบือ้งต้น เป็นการอธิบายกติกาในการดําเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ทําให้

นกัเรียนเกิดความเข้าใจตรงกนั  ข้ันกิจกรรมกลุม แบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละเทาๆ กัน โดยการใหแตละ

กลุมศึกษาทําความเขาใจภายในกลุมและใหนักเรียนชวยกันแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งมี
วิทยากรท่ีประจํากิจกรรมชวยตรวจคําตอบของนักเรียนแตละกลุม พบวา นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจน
สําเร็จ และข้ันสรุป หลังจากการจบกิจกรรมวิทยากรท่ีประจํากิจกรรมกับนักเรียนรวมกันอธิบายวาไดอะไรจากกิจกรรม
น้ีบาง สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความ
สนุกสนาน โดยเพลงท่ีในกิจกรรมนันทนาการจะมท้ัีงเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบ
เพ่ือใหผูเรียนสนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน จัด
กอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 
   2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการคดิวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง
การการจดักิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
ตามลําดับ 
   4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และขาพเจาคิดวา
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
   1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีกิจกรรม 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในแตสาระการเรียนรูแบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการสรางขอตกลงเบ้ืองตน 
ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหา
วิชาการ เกิดความสนุกสนาน ท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมผูเรียน 
จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรม ผลดังกลาวสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล       
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(2540. หนา 4) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมคณิตศาสตรประเภทหน่ึงของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรนอก
หองเรียน โดยจัดใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพักแรมรวมกัน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงในชวงเวลาท่ีกําหนดให พรอมท้ังมีการเขา
รวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการและประสบการณตรง
ทางดานคณิตศาสตร ในสภาพแวดลอมท่ีจัดใหและสงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร น่ันคือ มีการ
จําแนกแยกแยะ องคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกเปนสวนๆ เพ่ือคนหาวาทํามาจากอะไร มีองคประกอบอะไร 
ประกอบข้ึนมาไดอยางไร เช่ือมโยงความสําพันธอยางไร (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2548. หนา 2) 
   2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการคิดวิเคราะหหลัง

การการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรม

คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ซึ่งสรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายชองเน้ือหาคณิตศาสตรโดยใช

ทักษะการคิดวิเคราะห และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจาก

การสรางขอตกลงเบ้ืองตน ข้ันกิจกรรมกลุม และข้ันสรุป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตนา ธนวิบูลยชัย (2535 หนา 

77) กลาววา การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมขอมูลในลักษณะน้ีจะพิจารณาวาคะแนนสอบท่ีไดน้ันสามารถ

แยกแยะออกไดตามเกณฑท่ีกําหนดหรอืไมกลาวคือถาจะใชคะแนนสอบในการพยากรณความสาํเร็จของความลมเหลวใน

การศึกษาของบุคคล โดยท่ัวไปในการคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบภายในกลุมตางๆแลวนําคาเฉลี่ยมา

เปรียบเทียบกันน้ันจะใช t-test ในการสรุปการเปรียบเทียบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญขอมูลท่ีไดจากการ

เปรียบเทียบความแตกตางน้ีสามารถนํามาใชในการหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพและเชิงทํานายไดเชนเดียวกับการหาคา

ความสัมพันธ โดยทําการวิเคราะหตัวประกอบอานไดลงตัวประกอบตามโครงสรางท่ีกําหนดไว (ชาลินี เอ่ียมศรี, 2536 

หนา 92) 

   3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีทักษะการทํางานเปนทีม
โดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีเนนการสงเสริมความสัมพันธในการทํางานให
เกิดข้ึนโดยใชพลังของกลุมทําใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูความสําเร็จในเปาหมาย การทํางานโดยสมาชิกในทีมมีความ
พอใจรวมกันในงานท่ีปฏิบัติและมีความพึงพอใจตอเพ่ือนรวมงาน และสอดคลองกับ สุนันทา เลาหนันท (2544 หนา 62) 
กลาววา การทํางานรวมกันมี ปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุมชวยกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานน้ัน เปนการผสมผสานสมาชิกของกลุมซึ่งจะมีผลอยางมากตอ
การทํางานรวมกันตามเปาหมายของการสรางทีมงาน จึงเปนการสรางทีมท่ีมีการทํางานอยางมีชีวิตชีวาแทนท่ีจะเปน
เหมือนเครื่องจักรและการประสานการทํางาน ของสมาชิกทุกคนในทีมใหมุงสูเปาหมายท่ีตั้งไวรวมกัน (วิชัย โถสุวรรณ-
จินดา, 2535 หนา 142)  
   4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดย
รวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร ซึ่งเนนความรูสึกของผูเขารวมกิจกกรมท่ีแสดงออกมา
ในรูปแบบตางๆ มีท้ังเจตคติทางบวก เจตคติทางลบ และเจตคติท่ีเปนกลาง ข้ึนอยูกับประสบการณ สภาพสิ่งแวดลอม 
และการตอบสนองของแตละบุคคล ผลดังกลาวสอดคลองกับ  ธีรวุฒิ เอกะกุล (2550 หนา 3)  ท่ีกลาววาเปนพฤติกรรม
หรือความรูสึกทางดานจิตใจท่ีมีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหน่ึงในทางสังคม รวมท้ังเปนความรูสึกท่ีเกิดจากการเรียนรูเก่ียวกับสิ่ง
เราหรือเก่ียวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ความรูสึกท่ีแสดงออกอยางมั่นคงตอบุคคลหรือสถานการณใดใดน้ัน
อาจเปนไปในทางท่ีดี ขัดแยง หรือเปนกลางก็ได ซึ่งเปนผลของการรับรูเก่ียวกับลักษณะท่ีดีหรือเลวของบุคคล (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน, 2518 หนา 3) 
 
ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆกอนท่ีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
  2. การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรมตอๆไป 
จะตองเตรียมเพ่ือสอดแทรกใหเกิดความสนุกสนาน นักเรียนรูสึกไมเบ่ือ 
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  3. สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียนทุกชวงช้ัน พรอมท้ัง
ศึกษาความคงทนในการเรยีนรู 
  2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร 
  3. ควรศึกษาความพึงพอใจเพ่ิมเตมิในการจัดคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการคดิวิเคราะห 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองอสมการ โดยใชการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
Learning Together (LT) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

The event to learn about inequality by using teaching techniques. 
Learning Together (LT) of grade 9. 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑรอยละ 70 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุม 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา 
จํานวน 38 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / 
  ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 
 

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
3ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนขาณุวิทยา 
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Abstract 
  This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on the 
inequality of the three students after learning by using Learning Together (LT) with a threshold of 70 
percent. To compare student achievement in mathematics on the inequality of grade 9 before and after 
the learning by using Learning Together (LT). And to the satisfaction of the mathematics of students in 
the grade 9 inequality after learning by using Learning Together (LT). The sample used in this study were 
grade 9 group 4 2nd semester 2560 academic Khanuwittaya school, 38 have come by way of a random 
group (Cluster Random Sampling). The instruments used in the study. Lesson plans using Learning 
Together (LT) and achievement in mathematics. A measure of satisfaction in learning mathematics. The 
statistics used in data analysis were mean, standard deviation. And t test. 
  The results were as follows: 
  1.  Grade 9 students  have  student achievement in mathematics on the inequality of teaching 
and learning by using Learning Together (LT) higher than the 70 percent level of statistical significance 
.05. 
  2.  Grade 9 students with academic achievement in mathematics on the inequality of teaching 
and learning by using Learning Together (LT) higher than the previous class. The statistical significance 
level .05. 
  3.  Grade 9 student were satisfied with the mathematics behind the teaching techniques used 
by Learning Together (LT) were at a high level. When considered individually, the students participate in 
the activities of teaching. Has the highest average, followed by the media helps students understand the 
lesson easily and learn fast. And students practical learning activities willingly, respectively. 
 
The Keywords: The teaching and learning by using Learning Together (LT)/Achievement in Mathematics / 
           Satisfaction in learning mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  โลกในยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและมุงพัฒนาศักยภาพของประเทศ ดังน้ันจุดมุงหมายหลักของการจัด
การศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมนักเรียนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแขงขันไดใน
อนาคต การวัดผลทางการศึกษาจึงตองมุงใหนักเรียนสามารถใชความรูในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได 
(โครงการ PISAประเทศไทย, 2551) คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2551) 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน
ทํางานเปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกันคิด และชวยกันตอบคําถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคน
มีสวนรวมและทุกคนเขาใจท่ีมาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความชวยเหลือจากเพ่ือนกอนท่ีจะถามครู และครูชมเชยหรือให
รางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก (พิสมัย วีรพร, 2550)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง 
ความสามารถทางดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือมุงวัดพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย ท่ีพ่ึงประสงคประกอบ 
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ดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรน้ี สามารถนําไปเปน
เกณฑประเมินระดับความสามารถในการเรียนการสอน (ธะวัตร ทัดเทียม, 2550)  และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแลว สิ่งสําคัญท่ีนักเรียนตองมีคือ ความชอบ 
ความพอใจ ความสนใจ มีความกระตือรือรนท่ีจะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ระหวางเรียนดวยบทเรียน มีการรับรูการตอบสนอง 
การเห็นคุณคาและประโยชนของบทเรียน ซึ่งสามารถวัดไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
เรียนดวยบทเรียน (หน่ึงฤทัย  ชูแกว, 2556) 
  จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค Learning Together (LT) และเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑรอยละ 70 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 
  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง อสมการ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือเน้ือหากลุมสาระคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 
  ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค 
Learning Together (LT) 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

- ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา  
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 390  คน 
  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา  
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 38 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster or Area Sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ มี
คุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 
0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.82 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24–0.71 
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23–0.92 
  3.  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 12 ขอ มีคาคุณภาพ
ดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคา
ความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.84 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน 
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  
  3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลัง

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
    คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
    คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมาก 
    คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอย 
    คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป
  ท่ี 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 

 n µ X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 38 21 23.34 2.55 5.662 .000 

  p < .05 
  จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.55 และคา t = 5.662 
 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป 
  ท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n X  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 38 13.87 3.07 

16.257 .000 
หลังเรียน 38 23.34 2.55 

  p < .05 
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมี t = 16.257 
 
  3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลัง

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบ
ผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1.  ผูเรียนมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
2.  ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 4.29 0.61 มาก 
3.  ผูเรียนปฏบัิติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ 4.39 0.72 มาก 
4.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร ทําใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวย
ตนเอง 

3.61 0.55 มาก 

5.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะการคิด 3.71 0.46 มาก 
6.  การเรียนคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 3.84 0.72 มาก 
7.  การเรียนคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผดิชอบตอตนเอง
มากยิ่งข้ึน 

3.63 0.49 มาก 

8.  กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหผูเรยีนเกิดความสนุกสนาน
กับการเรยีน 

4.32 0.57 มาก 

9.  การเรียนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีไมนาเบ่ือหนาย 4.08 0.55 มาก 
10. การเรียนคณิตศาสตรทําใหผูเรียนมีความเปนผูนํา 4.08 0.49 มาก 
11. สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็วข้ึน 4.63 0.54 มากท่ีสุด 
12. เวลาเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการเรียน 4.13 0.48 มาก 

รวม 4.01 0.36 มาก 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.01 และ S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.68 และ S.D. = 0.47) 

รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็วข้ึน ( X = 4.63 และ S.D. = 0.54) และผูเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ( X = 4.39 และ S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจาก
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนการพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา สังคม เจตคติ และ
การรูจักตนเองมากข้ึน โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเขมิกา สาสุนันท 
(2550) ท่ีไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนามช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT พบวาจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนท้ังหมดไดคะแนนเฉลี่ย คิด
เปนรอยละ 76.02 ของคะแนนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนวิธีท่ีเหมาะกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนท่ีมีลําดับข้ันตอน
แนนอน ผูเรียนทํางานรวมกันภายในกลุม โดยแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางเดนชัด เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานของกลุม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวิชชุตา  อวนศรีเมือง (2554) ท่ีไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค LT สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนใหสูงกวากอนเรียนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together 
(LT) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละคนมี
บทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุมทําใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วัลภา เฮียงราช (2550)  ท่ีไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการแปรผันช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ผลการศึกษาคนควาปรากฏวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การแปรผัน โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT มีความพึงพอใจ
โดยรวมและเปนรายดานท้ัง 4 ดาน คือ ดานเน้ือหา ดานการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและอุปกรณการเรียน และ
ดานวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ควรใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนเทาๆ 
กัน ครูควรช้ีแจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนเพราะไมวานักเรียนเกงหรือออนใน
กลุมไมใหความรวมมือหรือขาดเรียนจะทําใหกลุมไดคะแนนนอย 
  2.  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนควร
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะสงผลใหการจัดการเรยีน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) บรรลุเปาหมาย เพราะนักเรียนเกงจะอาสาทําใหเพ่ือน เพ่ือตองการให
คะแนนกลุมอยูในระดับดี โดยไมอธิบายใหเพ่ือนฟง ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ไปใชกับเน้ือหาใน
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
  2.  ควรไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  กับนวัตกรรมอ่ืน 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ืองระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด  
สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย” 

Effects of Learning Activities of Integer by using Open Approach for  
Mattayomsuksa I Students at Chumchon Wat Ban Wa (Pracha Prasat Wit) School 

 
วงศพัทธ เจนจบ1 , วีรวัฒน ไทยขํา2 และ ไอริน ชุมเมืองเย็น2 

Wongsaphat Jenjob1 , Weerawat Thaikam2 and Irene Chummuengyen2 
 

1นักศึกษาชั้นปที ่5 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2อาจารยประจาํสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สามารถคนพบแนวทางการแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดวย
ตนเองจากประสบการณการเรียนท่ีผานมา โดยใชวิธีการแบบเปด ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  2) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปดซึ่งการวิจัย
แบงเปน 3 ข้ันตอนคือข้ันตอนท่ี 1 สรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด ข้ันตอนท่ี 2 
จัดกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย”  จังหวัด
นครสวรรค  จํานวน 5 คนโดยใชการสุมแบบเจาะจง ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปดอยูในระดับมากท่ีสุด  

คําสําคัญ: วิธีการแบบเปด/ กิจกรรมการเรียนรู/ ระบบจํานวนเต็ม 

Abstract 

 This study emphasized to develop qualities of students to discover their own problem-
solving method based on their own past experiences by using open approach.  The purposes of this 
study were 1) to compare the student’s mathematical achievement 2) to study for the satisfaction 
of Mattayomsuksa 1 (grade 7) students towards the learning activities of Integer by using open 
approach. The study was divided into 3 steps: Step 1: Created lesson plan of Integer by using open 
approach. Step 2: Experimented the lesson plan with 5 students by purposive sampling, who studied 
in the first semester of the academic year 2017 at Chumchon Wat Ban Wa (Pracha Prasat Wit) school 
Nakhon Sawan province. Step 3: Studied the satisfaction of students towards the learning activities. 
The results of the study were; 1) the student’s mathematical achievement  with post-test was higher 
than pretest 2) the satisfaction of students towards the learning activities was in the highest level. 

The Keywords : open approach / learning activities/ Integer 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

   คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญ  ท้ังน้ีเพราะคณิตศาสตรเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยี
ตางๆ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิต  ท้ังน้ีเพราะคณิตศาสตรสอนใหรูจัก
ใชเหตุผลอยางถูกตอง คิดอยางมีระบบระเบียบตามลักษณะโครงสรางของวิชาคณิตศาสตร คิดอยางละเอียดลออ เปน
ลําดับข้ันตอน ซึ่งมีคุณสมบัติเหลาน้ีสามารถสรางและสะสมพรอมกับสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (จรูญศรี  
แจบไธสง, 2546, หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับ วิมลรัตน ศรีสุข ท่ีกลาววา คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนา
ความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณ ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม (2553, หนา 74-75) 
  ระบบจํานวนเต็มเปนเน้ือหาทางคณิตศาสตรท่ีมีความสําคัญเรื่องหน่ึง ท่ีจะเปนพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งพบวานักเรียนยังมีผลการทดสอบในเรื่องระบบจํานวนเต็มต่ํากวาคะแนนมาตรฐานท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-
NET)ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.59 ในปการศึกษา  2558  มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  29.65 และในปการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 29.31 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
,ออนไลน) ซึ่งเน้ือหาเรื่องระบบจํานวนเต็มเปนเน้ือหาท่ีจัดอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเปนเน้ือหาท่ีใชในการทดสอบ
ดังกลาวโดยจัดอยูในสาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ  กลุมสาระคณิตศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในมาตรฐานการเรียนรู ค 1.2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หนา 74) 
  จากปญหาดังกลาวการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรควรท่ีจะยึดผูเรียนเปนสําคัญกลาวคือ  ควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิดและแกปญหาดวยตนเอง ไดศึกษาคนควาจากสื่อและเทคโนโลยีตางๆโดยอิสระ   ซึ่งผูสอนมีสวนชวยในการ
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ผูสอนจึงทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา และ ช้ีแนะในขอบกพรองของผูเรียน (กรมวิชาการ, 2545, หนา188-
189) ซึ่งการจัดการเรียนรูดวยวิธีดังกลาวสอดคลองกับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด (Nohda. 1986, p. 125) ซึ่ง
เปนวิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีใชกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางวิชาคณิตศาสตรและนักเรียน โดยจะเปดใหนักเรียนไดใช
วิธีการในการแกปญหาท่ีหลากหลาย ดังน้ันครูผูสอนจําเปนตองสรางกิจกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางวิธีคิดทาง
คณิตศาสตรและพฤติกรรมการแกปญหาของนักเรียนใหไดถูกเปดออกมาอยางชัดเจน โดยปญหาปลายเปดจะชวยให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน มีความกระตือรือรนในการเรียนและไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ นักเรียนได
มีโอกาสไดใชความรูทางคณิตศาสตรและทักษะไดอยางกวางขวางอีกท้ังยังไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับแนวทาง
การแกปญหาของผูอ่ืนอยางมีเหตุผลและไดคนพบวิธีการแกปญหาใหมๆ ดวยตนเองโดยปญหาปลายเปดจะเขามาเปนสิ่ง
กระตุนความคิดของนักเรียน (Sawada, 1997, pp. 23-24) 
 จากเหตผุลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีการแบบเปดมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็ม
ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยเปดโอกาสใหผูเรยีนไดใชวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย โดยสามารถใชเปน
แนวทางในการสงเสรมิการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  พัฒนาศักยภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ
ผูเรยีนรวมถึงความพึงพอใจของผูเรียนอีกดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด  
  2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการ
แบบเปด 

 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชวิธีการแบบเปดอยูในระดับมาก 
 

ขอบเขตการวิจัย 

            กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย”  จํานวน 5 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling)  
  1. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  ตัวแปรอิสระไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด 
  ตัวแปรตามไดแก  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          2.  ความพึงพอใจของนักเรียน 
  2. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
           เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหาเรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม  ในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ค21101  กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551  ซึ่ง
ประกอบดวยเน้ือหาดังน้ี 
  การบวกจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 
  การลบจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 
  การคูณจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 
  การหารจํานวนเต็ม    3  ช่ัวโมง 
  ลําดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร  2  ช่ัวโมง 
  รวม                14 ช่ัวโมง 
  3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
   ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2560  โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
สอนแบบเปดจํานวน  14  ช่ัวโมง  และมีการทดสอบกอนเรียน –  หลังเรียนจํานวน  2  ช่ัวโมง  รวมใชเวลาท้ังสิ้น  16  
ช่ัวโมง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรเรื่องระบบจํานวนเต็ม

โดยใชวิธีการแบบเปด 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

   การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research) คือ การวิจัยท่ีมุงศึกษาความเปนเหตุเปนผล 
จึงมีการใชตัวแปรอิสระท่ีจัดกระทําได (สุวิมล ติรกานันท, 2553, หนา 15) ซึ่งตัวแปรอิสระเปนวิธีการแบบเปดท่ีใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการ
ดําเนินงานออกเปน 3 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดและแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

1.1 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเรื่องระบบจํานวนเต็ม  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ขอบขายเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร คําอธิบายรายวิชา คูมือครูและแบบเรียนท่ีเก่ียวของ 

1.1.2 ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใช
วิธีการแบบเปดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ข้ันตอน  (ไมตรี  อินทร
ประสิทธ์ิ, 2547) ดังน้ี 
       - ข้ันนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด 
  - ข้ันนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการแกปญหา 
        - ข้ันอภิปรายท้ังช้ันเรียน   
  - ข้ันสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน 
   ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน โดยมีสถานการณปลายเปดและการ
คาดการณแนวคิดของนักเรียนแสดงรายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงสถานการณปลายเปดและการคาดการณแนวคิดของนักเรียน 

แผนการจัดการ
เรียนรู 

เร่ือง สถานการณปลายเปด การคาดการณ
แนวคิดของนักเรียน 

แผนท่ี 1 การบวก
จํานวนเต็ม 

การบวกจํานวนเต็มบวก
ดวยจํานวนเต็มบวก 

หากกําหนดจํานวน 1 – 15 ให และ
ตองการผลบวกท่ีมีผลลัพธเทากับ 12 จะ
มีวิธีในการคิดก่ีวิธี อะไรบาง ซึ่งมีเง่ือนไข
วา ใน 1 วิธีหามใชจํานวนซ้ํากัน 
 

-เบ้ียจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

การบวกจํานวนเต็มบวก
ดวยจํานวนเต็มลบ 

ถานําจํานวนเต็มบวกจํานวนหน่ึงมารวม
กับจํานวนเต็มลบจํานวนหน่ึง ผลลัพธท่ีได
จะเปนอยางไร 
 

-เบ้ียจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

การบวกจํานวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

ถานําจํานวนเต็มลบจํานวนหน่ึงมารวมกับ
จํานวนเต็มลบจํานวนหน่ึง ผลลัพธท่ีไดจะ
เปนอยางไร 
 

-คาสัมบูรณ 
-เบ้ียจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

แผนท่ี 2 การลบ
จํานวนเต็ม 

การลบจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มบวก 

ตองการทราบวา 5–7 ผลลัพธท่ีไดจะเปน
อยางไร 
 

-เบ้ียจํานวนเต็ม 
-เสนจํานวน 

การลบจํานวนเต็มบวกดวย
จํานวนเต็มลบ 

ถามีจํานวนเต็มบวกจํานวนหน่ึงและ
จํานวนเต็มลบจํานวนหน่ึงหากนําจํานวน
ท้ังสองจํานวนมาลบกัน ผลลัพธท่ีไดจะ

-จํานวนตรงขาม 
-เบ้ียจํานวนเต็ม 
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แผนการจัดการ
เรียนรู 

เร่ือง สถานการณปลายเปด การคาดการณ
แนวคิดของนักเรียน 

เปนอยางไร 
การลบจํานวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

ถานําจํานวนเต็มลบจํานวนหน่ึงลบออก
ด วย กับจํ าน วน เต็ มลบจํ านวนห น่ึ ง 
ผลลัพธท่ีไดจะเปนอยางไร 
 

-จํานวนตรงขาม 
-เบ้ียจํานวนเต็ม 

แผนท่ี 3 การคูณ
จํานวนเต็ม 

การคูณจํานวนเต็มบวก
ดวยจํานวนเต็มบวก 

จํานวนตั้งแต 1-20 วาจํานวนสองจํานวน
ใดบางท่ีมีผลคูณเทากับ 36  
 

-การเขียนการคูณใน
รูปการบวก 

การคูณจํานวนเต็มบวก
ดวยจํานวนเต็มลบ 

จํานวนสองจํ านวนใดบาง ท่ีมีผล คูณ
เทากับ   
-8 

-การเขียนการคูณใน
รูปการบวก 
-เบ้ียจํานวนเต็ม 
 

การคูณจํานวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

จํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบมีผลลัพธ
เปนอยางไร  
 
 

-จํานวนตรงขาม 
-การพิจารณาแบบรูป 
 

แผนท่ี 4 การหาร
จํานวนเต็ม 

การหารจํานวนเต็มบวก
ดวยจํานวนเต็มบวก 

จํานวนตั้งแต 1-20 จํานวนสองจํานวน
ใดบางท่ีมีผลหารเทากับ 2 

-ตัวหารจะมีค า เปน
ครึ่งหน่ึงของตัวตั้ง 
-ตัวตั้งจะมีคาเปนสอง
เทาของตัวหาร 
-การคูณ 
 

การหารจํานวนเต็มบวก
ดวยจํานวนเต็มลบ 

จงหาจํานวนสองจํานวนเมื่อนํามาหารกัน
แลวมีผลลัพธเทากับ -3 

-การคูณ 
-เบ้ียจํานวนเต็ม 
 

การหารจํานวนเต็มลบดวย
จํานวนเต็มลบ 

จํานวนเต็มลบหารดวยจํานวนเต็มลบ
ผลลัพธเปนอยางไร 

-การคูณ 
 

แผนท่ี 5 ลําดับการ
ดําเนินการ
คณิตศาสตร 

ลํ า ดั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
คณิตศาสตร(1) 

[ {(1+(-2) -5) × 10} ÷ {1-(-1)} ] =  -ดําเนินการในวงเล็บ
ในสุดกอนและวงเล็บ
ถัดมาตามลําดับ 
 

ลํ า ดั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
คณิตศาสตร(2) 

8+9-3×4÷2×8-5-7 =  
 

-ดําเนินการจาก การ
คูณหรือการหารกอน 
จ า ก ซ า ย ไ ป ข ว า
ต า ม ลํ า ดั บ  แ ล ว
จากน้ันจึงดําเนินการ
บวกหรือลบจากซาย
ไปขวาตามลําดับ 
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 1.1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองของแผนแลวนําไปปรับปรุงแกไข  
   1.1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีแกไขเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน เพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยแบบประเมินความเหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
คน ประกอบดวย อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 1 คน อาจารย
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 1 คน และ ครูชํานาญ
การพิเศษดานคณิตศาสตรท่ีสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จํานวน 1 คน  
 1.1.5 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  และนําแผนการ
จัดการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง   

1.2 สรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม  มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 
1.2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
1.2.2 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูและสาระและมาตรฐานการเรียนรู เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือสรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

1.2.3 สรางแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มแบบปรนัยจํานวน  50 ขอ 
1.2.4 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มท่ีสรางเสร็จเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปปรับปรุงแกไข  
1.2.5 นําแบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและเกณฑการประเมิน

ความสามารถการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองตามจุดประสงคการเรียนรู โดยผลการประเมินความสอดคลองของ
แบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม  พบวาแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 

1.2.6 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็ม มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  
1.2.7 นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มไปทดลองใชกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน แลวนํา
ผลการทดลองมาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบวัด ดังน้ี  

- หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเตม็โดยใชสูตร 
KR – 20  ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder  Richardson)  ซึ่งจะเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.2-0.8 
และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ข้ึนไป 

- ไดขอสอบท่ีมีความยากงายอยูระหวาง 0.2-0.8 และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.2 ข้ึนไป 
จํานวน 20 ขอ ท่ีครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู พบวา ขอสอบมีคาความยากงายตั้งแต 0.20 – 0.87 ซึ่งเปนความยาก
งายท่ีเหมาะสม และขอสอบมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 0.67 แลวนําไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มดวยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  ครอนบาค(Cronbach) โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิเรื่องระบบจํานวนเต็มมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.64  

1.2.8 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจคุณภาพแลวไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
  ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
ชุมชนวัดบานหวา “ประชาประสาทวิทย”  จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 1 หองจํานวน  5  คนโดยใชการสุมแบบเจาะจง
โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. ช้ีแจงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปดเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

2. นําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน  20 ขอไปทําการทดสอบกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยางแลวบันทึกคะแนนท่ีไดจากการทดสอบครั้งน้ีเปนคะแนนกอนเรียน  ( pre-test ) 
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3. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ
แบบเปดจํานวน 14 ช่ัวโมง 

4. ทําการทดสอบหลังเรียน ( post-test )โดยนําแบบทดสอบเรื่องระบบจํานวนเต็มซึ่งเปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับชุดแรกแลวบันทึกผลคะแนนหลังเรียน 

5. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานโดยใชวิธีทางสถิติตอไป 
  การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง
กอนเรียนกับหลังเรียน โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องระบบ
จํานวนเต็มโดยใชวิธีการแบบเปด ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจแบงออกเปน 3 ดานคือ ดานบรรยากาศในการเรียนรู   
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบประเมินความพึงพอใจซึ่งเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มาคิดคะแนน โดยกําหนดเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท ทําการวิเคราะหหาคาเฉลีย่
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑโดยใชเกณฑในการแปลความหมาย  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปดแบงออกเปน 4 ข้ันตอน (ไมตรี  อินทรประสิทธ, 2547) ดังน้ี 
ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด 

 ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดนําเสนอสถานการณปญหาเรื่อง การบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวน
เต็ม การหารจํานวนเต็มและลําดบัการดําเนินการทางคณติศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 และจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดสังเกตเห็นวาสถานการณปญหาดังกลาวมีความหลากหลายในการคดิหาคาํตอบ สามารถ
กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการคิดหาวิธีการในการหาคาํตอบไดเปนอยางด ี

  ข้ันท่ี 2 ข้ันนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการแกปญหา 

 ใหนักเรียนแตละคนแกปญหาโดยใชสื่อการเรียนรูคือ เบ้ียจาํนวนเตม็และเสนจํานวน เกิดการหาคําตอบดวย
ตนเองหาขอสรุป เหตผุลและวิธีการในการหาคําตอบตามเวลาท่ีกําหนด   

  ข้ันท่ี 3 ข้ันอภิปรายท้ังช้ันเรียน 

 เมื่อนักเรียนแตละคนไดคําตอบพรอมกับเหตผุลแนวคดิของสถานการณปญหาจึงนําเสนอหนาช้ันเรยีนเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือน จากน้ันนําเสนอหนาช้ันเรียน นอกจากเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวยังสามารถฝกการพูดและ
ความกลาแสดงออกของนักเรียนเปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร สื่อความหมายและนําเสนอทาง
คณิตศาสตรอีกดวย  

  ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคดิของนักเรียน 

 ข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดสรุปแนวคิดจากการแกสถานการณปญหาของนักเรียนแตละคนวามคีวามเหมือนหรอื
แตกตางกันอยางไรและนําไปสูการสรุปเปนแนวคิดรวมช้ันเรยีน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด  แสดงไดดังภาพท่ี 1 – 4 
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   ภาพท่ี 1 ข้ันท่ี 1 ข้ันนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปด     ภาพท่ี 2 ข้ันท่ี 2 ข้ันนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจากการ 
               แกปญหา  
  

   

 

 

  

ภาพท่ี 3 ข้ันท่ี 3 ข้ันอภิปรายท้ังช้ันเรียน   ภาพท่ี 4 ข้ันท่ี 4 ข้ันสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของ 
           นักเรียน 
 
  2. ผลความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบเปดดานมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 
สาระสําคัญ สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูและสื่อ
การเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ 3 คนไดผลดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคา1เฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบ 
1         เปดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชา1ญ 

แผนการจัดการเรียนรู X  . .S D  ระดับความเหมาะสม 
แผนท่ี 1 การบวกจํานวนเต็ม 4.56 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 
แผนท่ี 2 การลบจํานวนเต็ม 4.56 0.37 เหมาะสมมากท่ีสุด 
แผนท่ี 3 การคูณจํานวนเต็ม 4.53 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 
แผนท่ี 4 การหารจํานวนเต็ม 4.53 0.46 เหมาะสมมากท่ีสุด 

แผนท่ี 5 ลําดับการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตร 

4.24 0.38 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.43 เหมาะสมมาก 

 จากตาราง 2 จะพบวาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการบวกจํานวนเต็ม การลบจํานวนเต็ม การคูณจํานวน
เต็มและการหารจํานวนเต็มมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และแผนการจัดการเรียนรูเรื่องลําดับการดําเนินการ
ทางคณิตศาสตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทําใหมีคาเฉลี่ยในดานตางๆเทากับ 4.48 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.43  ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก   
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบจํานวนเต็มของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดังน้ี  แสดงรายละเอียดดังตาราง 3   

ตาราง 3 คะแนนนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

1 4 11 

2 3 9 

3 4 13 

4 6 15 

5 4 12 

เฉลี่ย 4.2 12 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.20 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 21 และการทดสอบหลังเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ย 12  จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเปนรอยละ 60 สรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 
 
  3. การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดยวิธีการ
แบบเปดในดานบรรยากาศในการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู แสดงรายละเอียดดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง 
        ระบบจํานวนเต็มโดยวิธีการแบบเปด 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
1.1  นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพ่ือนรวมช้ัน 

4.20 0.45 
มาก 

1.2  นักเรียนรูสึกสนุกและมีความสุข เมื่อไดทํากิจกรรม
รวมกับเพ่ือนรวมช้ัน 

4.40 0.55 
มากท่ีสุด 

1.3  นักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนของคร ู 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.33 0.52 มากท่ีสุด 
2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2.1  นักเรียนมีโอกาสไดคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรดวย
ตนเอง 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

2.2  นักเรียนมีโอกาสไดนําเสนอแนวคิดของตนเองในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

2.3 นักเรียนมีโอกาสไดรับฟงความคิดเห็นและแนวคิดในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรของเพ่ือนรวมช้ัน 

4.20 0.45 
มาก 

2.4  กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับระยะเวลา 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.45 0.53 มากท่ีสุด 
3. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3.1  นักเรียนรูสึกวาตนเองกลาคิดและกลานําเสนอแนวคิด
มากข้ึน 

4.20 0.45 
มาก 

3.2  นักเรียนรูสึกวาตนเองยอมรับฟงความคิดเห็นและ
แนวความคิดของเพ่ือนมากข้ึน 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

3.3 นักเรียนสามารถเช่ือมโยงแนวความคิดของตนเองและ
เพ่ือนและสรุปเปนความคิดรวบยอดได 

4.60 0.55 
มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.47 0.52 มากท่ีสุด 
รวมเฉลี่ย 4.42 0.52 มากท่ีสุด 

  จากตาราง 4  จะพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องระบบจํานวนเต็มโดย
วิธีการแบบเปดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด  ซึ่งมีความพึงพอใจในดานประโยชนท่ีไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาดานอ่ืน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.47  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ดานบรรยากาศในการเรียนรูมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุดเทากับ 4.33 แสดงวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
โดยนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง  ไดนําเสนอแนวคิดและเช่ือมโยงแนวคิดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูสู
ความคิดรวบยอด 

สรุปผลการวิจัย 
1.  นักเรียนท่ีไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
2.  นักเรียนท่ีไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเรื่อง ระบบจํานวนเต็ม มีความพึงพอใจอยูในระดับ 

มากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของวนัญชนา เชิงดี (2555) เรื่องการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งพบวาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูง
กวากอนเรียน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเปนวิธีการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนทํา
กิจกรรมการแกปญหาปลายเปดท่ีกอใหเกิดปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยกิจกรรมท่ีใชเนนใหผูเรียนแกปญหาดวยวิธีและ
คําตอบท่ีหลากหลาย จะเห็นไดวาวิธีการแบบเปดเนนใหนักเรียนแตละคนมีอิสระในการพัฒนาความกาวหนาในการคิด
หาคําตอบดวยตนเอง  ไดแลกเปลี่ยนความคิดท่ีหลากหลาย  เปดโอกาสใหนักเรียนไดสืบเสาะดวยวิธีท่ีตนเช่ือมั่นและ
นําไปสูการคิดหาคําตอบท่ีมีความซับซอนสูงข้ึนจึงทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาความรู  ความสามารถทางคณิตศาสตรซึ่ง
จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดพบวาสถานการณปญหาเรื่อง การบวกจํานวนเต็ม การลบ
จํานวนเต็ม การคูณจํานวนเต็ม การหารจํานวนเต็มและลําดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร มีความหลากหลายในการ
คิดหาคําตอบ  ซึ่งนักเรียนสามารถเช่ือมโยงกับความรูเดิมเพ่ือนําไปสูการหาคําตอบ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษานักเรียนรายบุคคล
จํานวน 5 คนโดยเปนหญิง 1 คน ชาย 4 คนเมื่อผูวิจัยไดนําเสนอสถานการณปญหาปลายเปดจากน้ัน เปดโอกาสให
นักเรียนแตละคนใชสื่อการเรียนรูคือ เบ้ียจํานวนและเสนจํานวน ทําใหนักเรียนมีแนวทางการหาคําตอบท่ีหลากหลาย
มากยิ่งข้ึน จากน้ันนักเรียนแตละคนไดคําตอบพรอมกับเหตุผลแนวคิดของสถานการณปญหาแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการหาคําตอบกับเพ่ือนในช้ันเรียน พบวาแนวคิดของนักเรียนมีดังน้ี 
 - การบวกจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบ้ียจํานวนเต็ม เสนจํานวน คาสัมบูรณและนักเรียนมีแนวคิดใน
เรื่องคาของเงิน การออมเงิน การติดหน้ี เปนตน 
 - การลบจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบ้ียจํานวนเต็ม เสนจํานวน จํานวนตรงขามและนักเรียนมีแนวคิดใน
เรื่องคาของเงินเก่ียวกับการซื้อขายท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
 - การคูณจํานวนเต็ม นักเรียนมีแนวคิดดังน้ี คือการเขียนการคูณในรูปการบวก การใชเบ้ียจํานวน
เต็ม การใชจํานวนตรงขามและการพิจารณาแบบรูปซึ่งนําไปสูการสรุปไดวาจํานวนเต็มชนิดเดียวกันคูณกันมีผลลัพธเปน
บวกและจํานวนเต็มท่ีตางชนิดกันคูณกันมีผลลัพธเปนลบ 
 - การหารจํานวนเต็ม นักเรียนใชเบ้ียจํานวนเต็ม การเขียนใหอยูในรูปการคูณและจากสถานการณ
ปลายเปดพบวาตัวหารจะมีคาเปนครึ่งหน่ึงของตัวตั้งและตัวตั้งจะมีคาเปนสองเทาของตัวหารซึ่งนําไปสูการสรุปไดวา
จํานวนเต็มชนิดเดียวกันหารกันมีผลลัพธเปนบวกและจํานวนเต็มท่ีตางชนิดกันหารกันมีผลลัพธเปนลบ 
 - ลําดับการดําเนินการทางคณิตสาสตร นักเรียนมีแนวคิดวาถามีวงเล็บตองดําเนินการในวงเล็บในสุด
กอนและวงเล็บถัดมาตามลําดับ แตถาไมมีวงเล็บใหดําเนินการจากการคูณหรือการหารกอนโดยเริ่มจากซายไปขวา
ตามลําดับ แลวจากน้ันจึงดําเนินการบวกหรือลบจากซายไปตามลําดับ 
 การนําเสนอหนาช้ันเรียนน้ันทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการหาคําตอบแลวยังฝกความกลา
แสดงออกและทักษะในการสื่อสาร การสื่อความหมายและนําเสนอทางคณิตศาสตรอีกดวย นอกจากน้ีผูวิจัยไดสรุป
แนวคิดจากการแกปญหาของนักเรียนแตละคนวามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร นําไปสูการสรุปแนวความคิด
รวมช้ันเรียน 

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเปดเปนวิธีการท่ีแปลก
ใหมสําหรับวิชาคณิตศาสตรในปจจุบันและเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง ไดนําเสนอแนวความคิด
ของตนเองและยังแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตนเองกับเพ่ือนในช้ันเรียน นําไปสูการหาขอสรุปรวมกัน โดยมีสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรูคือ เบ้ียจํานวนเต็ม เสนจํานวนและใบกิจกรรมท่ีมีสีสันสวยงามตกแตงดวยการตูนซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจในการใชหาคําตอบของนักเรียน  
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ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดเปนกิจกรรมท่ีใชเวลานานพอสมควรจึงควรวางแผนการใชเวลาใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม 

   2.  ครูสามารถนําแนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกตใชเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงวิธีการคิดหาคําตอบ

ดวยตนเอง ซึ่งครูควรใหเวลากับนักเรียนมากพอ และรับฟงแนวคิดของนักเรียนเพ่ือเช่ือมโยงไปสูแนวคิดวิธีการหา

คําตอบตอไป 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
  1. การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดกับเน้ือหาคณิตศาสตร
ท่ีหลากหลายและในระดับช้ันอ่ืนๆโดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาเน่ืองจากเปนวิธีท่ีสามารถชวยพัฒนาใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรได   

   2. การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดไปใชพัฒนาทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรอ่ืน ๆ เชน ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร เปนตน   
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ือง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธ 

และตัวต้ังไมเกิน 100  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแนวคิด CCR 
Development of Mathematics learning activities about Addition and subtraction of the value and 

Multiplicands less than 100 By using CCR method (Grade 1) 
 

วัชรีพร พวงทอง1  เบญจวรรณ  ชัยปลัด2  และศิริลักษณ  จันทอง3 

Watchareeporn Puangtong1 Benjawan  Chaiplad2  and Sirilak Jantong3  

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนบานเขาพริกไทย จังหวัดกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคดิคํานวณ เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่องการ
บวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานเขาพริกไทย สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 
16 คน จาก 1 หองเรียน เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจดัการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR เรือ่ง การบวกและการลบ
จํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 จํานวน 10 แผน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการคดิ
คํานวณ แบบวัดเจตคติท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1  .ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลีย่พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยหลังการจดัการเรียน
การสอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมี
โอกาสแสดงความคดิเห็นมคีาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณติศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทํา
ใหฉันเรียนอยางสนุกสนานตามลาํดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรยีนการสอนโดยใชแนวคิด CCR /ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ทักษะการคดิคํานวณ/ 
  เจตคตติอวิชาคณติศาสตร 
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Abstract 
 The odjectives of this research are ;To compare the academic achievement results.To compare 
the calculation skills.To analyze  the attitude of first Grade students regarding mathematical learning 
about subtraction and addition of the value and multiplicand less than 100 by using CCR.Total number 
of students in first Grade second semester of academic year 2017 of Baan Khoa Prikthai school, 
Kamphaeng Phet Primary Educational Service area office 2  are 16 students from 1 classroom.Tools used 
in the research are ;Planning of learning management  by using CCR method about addition and 
subtraction of the value and multiplicands less than 100 (total of 10 plans).Achievement measures of  
mathematics learning. Measure of calculation skills.Measure of student’s attitude over learning of 
mathematics. 
 Result of the research : 
 1.  Academic results of first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method are above average (70%) of statistical significance level 
.05. 
 2.  Academic results of  first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method are different considering from after learning average 
are higher than before learning average . The statistical significance level .05. 
 3.  Calculation skills of  first Grade students about addition and subtraction of the value and 
multiplicands less than 100 by using CCR method found that the students gain higher skills after 
complete learning. . The statistical significance level .05. 
 4.  First Grade students of Ban Khao Prikthai school posses a great attitude towards learning of 
mathematics after completing the learning prosess. 
 
Keywords : CCR method / Mathematic Learning Achievement / Academic results of  first Grade students  
      attitude towards learning of mathematics. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2545) การเรียนรูคณิตศาสตรจึงมีความมคีวามสาํคัญอยางยิ่งในการพัฒนามนุษยทําใหมนุษยมคีวามคิด สรางสรรค 
คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะหปญหา และแกสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําให
สามารถคาดการณวางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือใน
การศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพใหดี
ข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 
 คณิตศาสตร มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปน 
ระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ันคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยา
ศาสตร และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของคณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต และชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ) นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ัง
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ทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง มี
ความสุข คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษยเพราะคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการใหเหตุผล กระบวนการเช่ือมโยง กระบวนการนําเสนอ ตลอดจน
การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษย (พิศมัย ศรีอําไพ, ม.ป.ป. )  
 สภาพปจจุบันปญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร อาจสืบ
เน่ืองมาจากปญหาท่ีสําคัญคือ ครูผูสอน ขาดเทคนิควิธีสอนท่ีทําใหเกิดความงายตอการเรียนรูไมทราบจุดออนของลักษณะ
เน้ือหาวิชาท่ีสอนเปนวิชาท่ีสอนยากและไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนใหเหมาะสม นักเรียนไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร เชน  
แบบฝกหัดยาก แบบฝกหัดไมเหมาะสม ตรวจการบานไมทันทําใหนักเรียนไมทราบสิ่งท่ีตนยังไมเขาใจ ครูอธิบายภาษาคอน  
ขางเขาใจยาก สื่อการเรียนการสอนมีนอย บางทานไมคอยเห็นความสําคัญของการใชสื่อ จากปญหาดังกลาวน้ี ผูศึกษา
คนควาไดศึกษาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน  เพ่ือตองการใหนักเรียนไดเรียนวิชาคณติศาสตรไดมีความสุขมีคณุคาและ
เห็นความสําคัญ คนพบขอสรุปไดดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหสอด
คลองกับหลักสูตรและตัวผู  เรียน ใชเทคนิควิธีการสอนท่ีเราความสนใจและฝกใหนักเรียนเกิดความคิดรวบยอดใช
กระบวนการคมีเหตุผล นอกจากน้ีนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนไดดวยตนเองได อยางสะดวกตามความสามารถของแตละบุคคล 
และจากการศึกษารูปแบบวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการสอนในเน้ือหากลุมสาระการสอนคณิตศาสตรมากท่ีสุด คือ แนวคิด CCR 
 วิธีการสอนแบบ Contemplative Education เปนกระบวนการในการเรียนรูของบุคคลท่ีเนนการเรียนรูจาก 
ภายใน คิดและใครครวญจนเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งท่ีเรียนรู เกิดความ เขาใจในความเปน
ธรรมชาติของสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของ เกิดปญญา ทําใหจิตใจไดรับการพัฒนาอยางแทจริง จิตตปญญาศึกษา นับเปนอีกแนวคิด
หน่ึงท่ีนาสนใจในการนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน (สลักจิต ตรีรณโอภาส, 2556) 
 วิธีการสอนแบบ Coaching เปนการสอนงานลูกนองของตนเอง ผูสอนงาน (Coach) ซึ่งผูบริหารทุกระดับสามารถ
เปนผูสอนงานได ผูถูกสอนงาน (Coachee) สวนใหญจะเปนลูกนองท่ีอยูในทีมหรือกลุมงานเดียวกัน การสอนงานจะเนนไปท่ี
การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกนอง Coaching เปนการ
สื่อสารอยางหน่ึงท่ีเปนทางการและไมเปนทางการระหวางหัวหนาและลูกนองเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) ทําใหหัวหนาและลูกนองไดรวมกันแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน กอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดี ระหวางหัวหนาและลูกนอง อยางไรก็ตามการท่ีจะ Coaching ไดดีน้ัน ตองมีความพรอมท้ังผูสอนและผูถูกสอน (เกศรา  
รักชาติ, 2549) 
 วิธีการสอนแบบ Research-based Learning ลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBLประกอบดวย หลักการท่ี 1 
แนวคิดพ้ืนฐาน เปลี่ยนแนวคิดจากเรียนรูโดยการฟง ตอบใหถูกเปนการถาม หาคําตอบเอง หลักการท่ี 2 เปาหมาย เปลี่ยน
เปาหมายจากการเรียนรูโดยการจํา ทํา ใช เปนการคิดคนแสวงหา หลักการท่ี 3 วิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรูโดย
การบรรยาย เปนการใหคําปรึกษา และหลักการท่ี 4 บทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจากการเปนผูปฏิบัติเอง เปนการ
จัดการผูเรียน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2555) 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR เปนวิธีการจัดการ
เรียนรูท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน และนาจะทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตรไดดี  โดย
เลือกนักเรยีนระดับ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพราะเปนกลุมท่ีตองฝกใหเกิดความคิดรวบยอด คิดเปน แกปญหาเปนและ คณิต
ศาสตรถือวาเปนกลุมสาระหน่ึงท่ีจะตองใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะ โดยเฉพาะทักษะการบวกและการลบซึ่งเปน ทักษะท่ี
จําเปนมากสําหรับนักเรียนช้ันตน ๆ ถือเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจะ นําไปสูการคูณและการหารถานัก เรียนมี พื้นฐานในการบวก
และการลบไมดีพอ เมื่อไปเรียนการคูณ และการหารก็จะทําใหเกิดปญหากับนักเรียนเปนอยางมากซึ่งจะสงผลไปถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนดวย ดังน้ันผูศึกษาคนควาไดเลือกเน้ือหา กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR เพ่ือเปนแนวทางในการนํา



752 
 

 

รูปแบบการสอนไปใชใหเหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูสูงสุดและเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธและตัวตั้ง
ไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรือ่ง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูโดยใชแนวคิด CCR 
 ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    -. ทักษะการคิดคํานวณ 
    -. เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใชแนวคิด CCR 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

-ทักษะการคิดคํานวณ 

-เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบาน เขา
พริกไทย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 16 คน จาก 1 หองเรียน 
  เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR อธิบายลักษณะ การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไม
เกิน 100  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชแนวคิด CCR จํานวน 10 แผน  โดยมีข้ันตอนการสอนดังน้ี 
  1. ข้ันเตรียมความพรอม : ตระหนักรูคือพรอม 
  2. ข้ันแสวงหาความรู : ถามคือตอบ 
  3. ข้ันเช่ือมโยงสูการปฏิบัติ : ปฏิบัติไดคือเขาใจ  
  4. ข้ันประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  5. ข้ันสรุปบทเรียน/สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 ขอ 3 ตัวเลือก ดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยนําไปใหครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา 
หัวหนาฝายวิชาการตรวจสอบ เพ่ือหาความเท่ียง ใชวิธีการหาคา IOC พบวามีคาระหวาง 0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหดังน้ี คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของ คูเดอรขริชารดสัน 
(Kuder – Richarson :KR-20)มีคาเทากับ 0.73  คาความยาก งาย พบวา มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.89 คาอํานาจจําแนก 
พบวา มีคาอยูระหวาง 0.38 –0.88 
 3.  แบบวัดทักษะการคิดคํานวณเรื่องการบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 ขอ ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี หาความเท่ียง ใชวิธีการหาคา IOC พบวามีคา
ระหวาง 0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดย
วิธีการของครอนบารค(Cronbach’s alpha) พบวา มีคาเทากับ 0.81 
 4.  แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 10 ขอ ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพโดยใชวิธีการหาคา IOC ซึ่งครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ ใหคะแนนตามเกณฑ พบวามีคาระหวาง 
0.67 – 1.00 นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบารค(Cronbach’s alpha)พบวา มีคาเทากับ 0.76 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบวัดทักษะการคิดคํานวณกอนเรียนเพ่ือ
วัดความรูพ้ืนฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมเรียนรูตามแนวคดิ CCR 
 2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู จํานวน 10 แผนโดยใชแนวคิด CCR 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและแบบวัดทักษะการคดิคํานวณ
หลังเรียน 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบวัดเจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังเรียน 
  การวิเคราะหขอมลู 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) .ใชการทดสอบคาที (t – test One 
Group) 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี
มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กอนเรียน และหลังเรยีนใชการทดสอบคาที (t – test 
Dependent) 
 3.  การเปรียบเทียบทักษะการคดิคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี
ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCRกอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t – test 
Dependent) 
 4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR วิเคราะหคาเฉลี่ย (µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ ) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 เห็นดวยมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 เห็นดวยมากมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 เห็นดวยปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49 เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวน
ท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบ 

จํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR กับเกณฑ (รอยละ 70) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ  σ  k t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 16 22.15 0.54 30 20.45* .000 

 *p< .05 

 จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี

มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 22.15 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 และคา t = 5.662 

 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี

มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน ดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบ 

จํานวนท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียน และหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N μ  σ  t Sig. 
กอนเรียน 16 11.75 0.63 

-3.91* .000 
หลังเรียน 16 22.15 0.54 

 *p< .05 
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 จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ี

มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดCCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = -3.91 

 3.  การเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี

ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียน ดังตาราง 3  

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวน 

ท่ีมีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียน 

ทักษะการคิดคํานวณ N µ  σ . t Sig. 
กอนเรียน 16 10.44 0.62 

10.22* .000 
หลังเรียน 16 16.30 0.50 

 *p< .05 

 จากตาราง 3 พบวา ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมี

ผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR สูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 10.22 

 

 4.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิด CCR ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชแนวคิด CCR 
เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร µ  σ  ความหมาย 

1.ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน 4.34 0.67 มาก 
2.ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจสิ่งท่ีเรียน 4.21 0.75 มาก 
3.การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.38 0.68 มาก 
4.การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน 4.19 0.90 มาก 
5.อุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรยีนอยางสนุกสนาน 4.26 0.85 มาก 
6.การสอนของครูทําใหฉันรูสึกถึงประโยชนของคณติศาสตร 2.45 1.10 นอย 
7.ฉันอยากใหเวลาเรียนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ 2.53 1.06 ปานกลาง 
8.การสอนของครูทําใหฉันไดแสดงความสามารถของตนเอง 3.15 0.96 ปานกลาง 
9.การสอนของครูทําใหฉันไดฝกทักษะและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

3.30 0.95 
ปานกลาง 

10.ครูมีความพรอมท่ีดีในการสอน 3.94 0.64 มาก 
รวม 3.84 0.73 มาก 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมเีจตคติตอวิชาคณติศาสตรหลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดนวัตกรรม CCR โดยรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.84 และ σ  = 0.73) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมโีอกาสแสดงความคิดเห็นมีคาเฉลีย่สูงสุด (µ  = 4.38 และ σ = 0.68) รองลงมา 
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คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน(µ= 4.34 และ σ  = 0.67) และอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียนอยาง

สนุกสนาน (µ= 4.26 และ σ  = 0.67) ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมผีลลัพธและ
ตัวตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิดม CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมโีอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียน
อยางสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 โดยใชแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑ (รอยละ 70)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือ
โคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปน
กระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียน
ไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปน
การจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (ธัญพร ช่ืนกลิ่น 2553)  ทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการโคช  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาการ
วิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคพัฒนารูปแบบการโคช  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณของนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระราชชนก ผลการทดลอง พบวา รูปแบบการโคชมีสมรรถนะการโคชแตกตางกัน 
สูงกวาเกณฑ(รอยละ 65)อยางมีนัยสําระดับ .05   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR แตกตางกันหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือ
ใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหา
คําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอย
ทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กัลยาณี ชูศรีวัน ( 2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาทักษะการ แสวงหาความรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ ผลวิจัยพบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รอยละ 79.00 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  ทักษะการคิดคํานวณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลัพธและตัว
ตั้งไมเกิน 100 ท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR สูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการจิตตปญญา 
(Contemplative Education) สอนแนะนําหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรอืใชวิจัยเปนฐาน 
(Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวย
ตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียน
สามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ(จุฑา ธรรมชาติ, 2555) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในรายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษา ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานท่ีผูวิจัยพัฒนามีลักษณะสําคัญ คือ ฝกใหผูเรียนตั้งปญหา
และหาแนวทางแกไขอยางเปน ระบบ บูรณาการเทคนิคการจัดการเรียนรู แบบหลากหลายวิธี สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ
พ้ืนฐานท่ี จําเปนตอการเรียน ฝกทักษะวิจัยใหแกผูเรียนทีละนอยตามลําดับข้ันตอน นําผลวิจัยมาสอนควบคูกับการเรียนรู
กระบวนการวิจัยอยางสมดุล และกระตุนผูเรียนดวยการประเมินอยางตอเน่ือง ผลการทดลองจัดการ เรียนรูแบบใชวิจัยเปน
ฐาน พบวา นักศึกษากลุม ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูพ้ืนฐานทางการวิจัยทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาทางการ
วิจัย และคุณลักษณะของนักวิจัยสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานเขาพริกไทยมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานและอุปกรณในหองเรียนทําใหฉันเรียน
อยางสนุกสนาน ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณา
การจิตตปญญา (Contemplative Education) สอนแนะนําหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัย
หรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลง
มือหาคําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดน
และจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบรรพต แสนสุวรรณ (2558) ไดพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีระดับ
เจตคติตอหลักสูตรเสริมทักษะชีวิตตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 
 1. แผนการจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนพอใจตอการจัดการเรียนรู เพราะนักเรียนไดมสีวนรวมในการจัดกิจกรรม มี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนซักถามขอคิดเห็น ทําใหนักเรียนมคีวามคุนเคยกันเขาใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความกลา
แสดงออก มีความรับผิดชอบ ซึ่งจะชวยพัฒนาผลการเรยีนของนักเรยีนใหดีข้ึนและชวยฝกใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะทาง
สังคมมากข้ึน ดังน้ันผูบริหาร ครผููสอนควรไดรับการสนับสนุนสงเสรมิและนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค 
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 2. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแนวคิด CCR กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการ
ลบจํานวนท่ีมผีลลัพธไมเกิน 100 ไปใช ครูผูสอนควรศึกษาหลักการและข้ันตอนของการจดักิจกรรมโดยละเอียด เพ่ือเกิด
ประโยชนอยางแทจริง 
 3. ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เชน ผูบริหาร ครูผูสอน ฝาย
วิชาการ หรือศูนยเครือขายโรงเรียนควรนําการสอนแบบ CCR ไปเผยแพร เพ่ือนําไปใชในการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรสรางแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิด CCR ในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแนวคิด CCR ในวิชาคณิตศาสตร
กับเทคนิควิธีการสอนอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ควรมีการพัฒนาการสอนโดยใชแนวคิด CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับช้ันตางๆ และ
เน้ือหาวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร เปนตน 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแก
สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจดัการเรียนรูตามแนวคิด 
CCR เพ่ือศึกษาความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตรของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เรือ่ง สมการและการแกสมการ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ  
 ประชากรในการวิจยั คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎร
สามัคคี สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 3) แบบวัดความสามารถในการ
แกปญหาคณิตศาสตรจํานวน 8 ขอ วิเคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการ
ทดสอบคาที (Dependent samples t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร / พฤติกรรมการทํางานกลุม / การ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
                                                           
1นกัศึกษาโปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโ์ปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฎักาํแพงเพชร 
3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนารีราษฎร์สามคัคี 
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Abstract 
 The purposes 0f this research were 1) to compare learning achievement of mathematics 
on the topic “Equation and Solving equation” for Prathomsuksa 6 students before and after learning 
trought using CCR - based learning 2) to study mathematics problem solving abilities for 
Prathomsuksa 6 students trought using CCR - based learning on the topic “Equation and Solving 
equation” 3) to study the students’ group working behaviors for Prathomsuksa 6 students before and 
after learning trought using CCR - based learning 
 The research population was primary 6 students, 2nd semester, academic year 2560. 
Nareerat Samakkee Under the Office of Kamphaengphet Educational Service Area 1 of 17 students  
 The research tools consisted of 1) 9 lesson plan 2) Achivement Test of mathematics 
learning Objective type-with four choices, 30 items. 3) Proficiency Test of mathematics solving-
subjective 8 items. That data analysis was carried out though mean, standard deviation, percentage 
and dependent samples t-test. 
 The research found that ; 
 1.  Prathomsuksa 6 students learned by the CCR concept of equation and equation 
solving. Mathematical Achievement After the study, the statistical significance at .05 level. 
 2.  Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving. 
Have the ability to solve math problems. After the study, the statistical significance at .05 level. 
 3.  Prathomsuksa 6 students learned by CCR concept of equation and equation solving. 
Working Group Behavior After the study, the statistical significance at .05 level. 
 
The keyword: Learning achievement Mathematics  Mathematics Problem Solving Ability / 
        Group Working Behavior / CCR Based Learning 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลกัสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรยีนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดาน รางกาย ความรู คณุธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคญับนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจัดทําข้ึน
เพ่ือใหหนวยงาน ระดับทองถ่ินและสถานศึกษา ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนไทยทุกคน ใหมีคณุภาพดานความรูและ ทักษะ ท่ีจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนา ตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคดิสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยการคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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 การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เปนรูปแบบการเรียนการสอนหน่ึงท่ีนาสนใจ มคีวามเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในปจจบัุนเพราะเปนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคญั ซึ่งการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR 
ประกอบไปดวย 
 C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จติตปญญาศึกษา    
 C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   
 R = Researching base Learning การสอนโดยเนน การวิจัยเปนฐาน   
 แนวคิดจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) คือ หน่ึงในวิธีการเรียนรูท่ีนําผูเรียนไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ มุงไปท่ีการพัฒนาชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จากรากฐานของการ
ปฏิบัติและฝกฝนจริง จติตปญญาจึงเปนการศึกษาเพ่ือทางรอด  
เปาหมายท่ีแทของการศึกษา คือ การเปลีย่นผูเรียนจากผูไมรู สูผูรู และเห็นไดจากการมีวิธีคดิ จิตสํานึก ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จากเมื่อตอนท่ียังไมรูและเกิดพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ  
การเรยีนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) จึงเกิดข้ึน เพ่ือผาทางตันใหกับปญหาในการจัดการเรยีน
การสอนท่ีเปนอยูในปจจุบัน (จมุพล พูลภัทรชีวิน, 2552)  
 การสอนแนะ (coaching) เปนกระบวนการท่ีเปนกลยุทธในการเพ่ิมพูนความรู ทักษะและพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติการทํางานของบุคคล โดยมีโคชทําหนาท่ีเปนผูคอยให 
คําช้ีแนะ ใหความรูเพ่ิมเตมิ ใหความชวยเหลือ ใหขอมลูยอนกลับ และสงเสรมิใหบุคคลมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน โดยคํานึงถึง
ความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมของบุคคล นําไปสูการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  
(ธิติมา  แปงสุข, 2557) 
 การจัดการเรยีนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) หมายถึง สภาพการณ
ของการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือผลการวิจยัเปนเครื่องมือในการเรยีนรูเน้ือหาสาระตางๆ โดย
อาจใช การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเน้ือหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเน้ือหาสาระ
ในการเรียนรูใชกระบวนการวิจยัในการศึกษาเน้ือหาสาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการ
วิจัยตางๆ ใหแกผูเรียน1 (1ทิศนา แขมมณ,ี 2552) 
 จากการศึกษาสภาพปญหาและเหตุผลท่ีกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจยัสนใจท่ีจะศึกษาคนควา การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชการจัดการ
เรียนรูตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผูเรยีนไดตามจุดประสงคของการสอน ทําใหผูเรียนมีความสุข ใฝรูอยางตอเน่ือง และการ
สอนตองตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของผูเรียน ท่ีดานอารมณและสังคม เขาใจ ดานในของตัวเอง รูตัว เขาถึง
ความจริง ทําใหเปลีย่นมุมมองเก่ียวกับโลกและผูอ่ืน เกิดความเปน อิสระ ความสุข ปญญา และความรกัอันไพศาลตอ
เพ่ือนมนุษยและสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหน่ึง เกิดความเปนมนุษยท่ีสมบูรณโดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู อยางเต็มศักยภาพ เปนประโยชนสูงสดุแกนักเรยีน อีกท้ังเปนแนวทางสําหรับครู นักวิชาการ และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรไดนําไปประยุกตใชตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ
สอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
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 3.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการ
จัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เรือ่ง สมการและการแกสมการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง 
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 2.  นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง 
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 
      3.  นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมเรยีนการสอนคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง 
สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
 ประชากร 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน  
  
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐานช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง สมการและการแกสมการ มีท้ังหมด 4 หนวยยอย ไดแก  
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 1 สมการท่ีมีตัวไมทราบคา 
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 2 การแกสมการท่ีมีตัวไมทราบคาหน่ึงตัว 
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 3 การเขียนประโยคสัญลักษณท่ีมีตัวไมทราบคา 
    หนวยการเรียนรูยอยท่ี 4 โจทยปญหาเก่ียวกับสมการ 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   
  ตัวแปรตาม  ไดแก      - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         - พฤติกรรมการทํางานกลุม 
             - ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

          การจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR                            - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         เรื่อง สมการและการแกสมการ ของ                          - พฤติกรรมการทํางานกลุม         
         นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                                - ความสามารถในการแกปญหาคณติศาสตร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนนารีราษฎรสามัคคี สังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 จํานวน 17 คน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
 1.  แผนการจัดการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  โดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR  จํานวน 9 แผน  

2.  แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียน และหลังเรียน เรื่อง สมการและการแกสมการ ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีเกณฑไมต่ํากวา 0.60 คา
อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป และมีคาความยากงาย ตั้งแต 0.20 - 0.80 โดยใหครอบคลมุทุกจุดประสงคการเรียนรู 
ไดขอสอบจํานวน 30 ขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 - 0.80 และมีคาความยากงายตั้งแต 0.20 - 0.80 โดยใช KR-
20 ไดคาความเช่ือมั่น 0.76 

3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 8 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ 4 ดาน จํานวน 14 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่ง
คา IOC ท่ีคํานวณไดมีคาระหวาง 0.66 – 1.00 คาความเช่ือมั่นของแบบสังเกตท้ังฉบับ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.76  

4.  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ ขอละ 5 คะแนน 
รวมท้ังหมด 40 คะแนน คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งคา IOC ท่ีคํานวณไดมีคาระหวาง 0.66 – 1.00 คาความ
เช่ือมั่นของแบบสังเกตท้ังฉบับ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.74 
 การเก็บรวบรวมขอมลู   
 1.  นําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยในการทําวิจยั ใหกับโรงเรียนนารรีาษฎรสามัคค ี
 2.  ปฐมนิเทศนักเรียน ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการและการแกสมการ ตาม
แนวคิด CCR 
 3.  ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน   
 4.  ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร  
 5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผนการเรยีน รวม 9 คาบ โดยในระหวางน้ีมีการ
ทดสอบ 2 ครั้ง ดังน้ี    
     ครั้งท่ี 1 กอนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  
     ครั้งท่ี 2 หลังแผนการจดัการเรยีนรูท่ี 9  
 6.  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินนักเรียน กอนและหลังเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิด CCR จํานวน 9 แผนการเรียน  
 7.  ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน   
 8.  ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุมเปาหมาย ดวยวัดความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหวางกอนเรียน และหลังเรียนใชการทดสอบคาที (t test Dependent) ท่ี
ระดับนัยสําคญั .05 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลีย่ รอยละ และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบคาที (t test Dependent) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
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  3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชสถิติพ้ืนฐานหาคาเฉลีย่ รอยละ และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที (t test Dependent) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร และพฤตกิรรมการ
ทํางานกลุม โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 สรุปผลการวิจยัไดดังน้ี 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการของนักเรียนช้ัน 

 ประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR  
 ปรากฏผลดังตาราง 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม μ  σ t Sig. 
กอนเรียน 17 30 11.18 2.24 

13.231 .000 
หลังเรียน 17 30 22.18 2.01 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 22.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01  คา t = 13.231 และ  
Sig. = .000 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 การเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ 

  สอนโดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ปรากฏผลดังตาราง 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม μ  σ t Sig. 
กอนเรียน 17 40 19.00 1.17 

45.372 .000 
หลังเรียน 17 40 30.82 1.47 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.47  คา t = 45.372 และ  
Sig. = .000    
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3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ 
มีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตาราง 3  

 
ตาราง 3 การเปรยีบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการ 

เรียนรูตามแนวคดิ CCR เรื่อง สมการและการแกสมการ ปรากฏผลดังตาราง 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม μ  σ t Sig. 
กอนเรียน 17 42 17.94 0.97 

47.114 .000 
หลังเรียน 17 42 31.41 1.18 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 31.41 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.18 คา t = 47.114 และ Sig. = .000 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาคนควา เรื่อง สมการและการแกสมการ กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนนารรีาษฎรสามัคค ีอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 11.18 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเทากับ 22.18 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สืบเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR ประกอบไปดวย 
 C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จติตปญญาศึกษา    
 C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   
 R = Researching base Learning การสอนโดยเนน การวิจัยเปนฐาน    
 วิไล พิพัฒนมงคลพรและคณะ (2554) กลาววา นักเรียนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการและกิจกรรม
หลากหลายท่ีกระตุนใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุม และมีเปาหมายเพ่ือปูพ้ืนฐานใหลึกซึ้งและใหเกิดสํานึกในสิ่งท่ีเรียน 
รวมถึงการทบทวนความรูดวยตนเองและการจดบันทึกความคิดเห็นสิ่งท่ีไดจากการเรียนรูในทายของแตละแผนการ
จัดการเรียนรู สอดคลองกับ ปลันธนา ศุภดลและคณะ (2554) ท่ีกลาววา นักเรียนไดสะทอนความคิด เมื่อนักเรียนไดฟง
การนําเสนอผลงานของแตละกลุมแลว นักเรียนแตละคนไดสะทอนความคิดเห็นตอผลงานและความคดิของเพ่ือน ซึ่งเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีไดฟงอยางใครครวญ   
 2.  ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจดัการเรียนรูตาม
แนวคิด CCR กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนนารรีาษฎรสามัคค ีอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 19.00 
คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนเทากับ 30.82 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรูตามแนวคิด CCR เปนการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการแกปญหาในตัวนักเรียน สอดคลองกับ ฆนัท  ธาตุทอง  (2552)  ท่ีไดวิจัย เรื่อง การ
จัดการเรียนรูดวยรปูแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  พบวาทักษะทางปญญาของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถ ในการคดิวิเคราะหและความสามารถในการคดิแกปญหา และการจดัการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานท่ี
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ไดนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ท่ีไดนําเอากระบวนการวิจยั
มาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพ่ือใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
โดยผูสอนใชวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปสูการสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรยีน  สงผลใหผลการสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 3.  พฤติกรรมการทํางานกลุม เรื่อง สมการและการแกสมการ โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิด CCR กอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนนารรีาษฎรสามัคคี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมีคาเทากับ 17.94 คะแนน มี
คะแนนเฉลีย่หลังเรียนเทากับ 30.82 คะแนน ซึ่งคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ CCR เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปน
การจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรยีน โดยผสมผสานกระบวนการสอน / กระบวนการเรียนรู / ปลูกฝงคณุธรรม 
คานิยมอันดีงาม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและความสามารถทางสติปญญา ฝกการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน การเปนผูฟงท่ีดี  สอดคลองกับแนวคิดของ ธนา  นิลชัยโกวิทย  (2551 : 154)  ซึ่งไดสรุปสิ่งท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการเรียนรู ตามแนวคดิจติตปญญาในระดับกลุม มีสองประการคือ 1) วิถีการปฏิบัติรวมกันดวยการรับฟงอยางมี
สติ คือ  การเกิดการสรางบรรยากาศการแลกเปลีย่นความคดิเห็นภายในกลุมโดยรวมท่ีชาลง  มีการพูดอยางมีสตมิากข้ึน 
มีการหยดุเพ่ือใครครวญ และรับฟงกันอยางลึกซึ้งมากข้ึน  ความคิดเห็นแยงท่ีเกิดข้ึนไมนําไปสูการปะทะทางความคิดแต
เปนการ ชวยเสริมและตอยอดความคิดใหชัดเจนและรอบดานมากข้ึน 2) วัฒนธรรม “การเรียนรูอยูท่ีตนเอง” คือ เกิด
การใหความหมายรวมกันวาการเรยีนรู ข้ึนอยูกับตนเอง  และตองสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา สามารถเรียนรูไดในทุก
เง่ือนไขเกิดบรรยากาศการรบัผิดชอบตอการเรยีนรูของตนเองและยอยกลับมาถามตนเองมากข้ึนวาปฏิกิริยาของตนท้ัง
ทางการ แสดงออกความคิดและความรูสึกท่ีมตีอการเรียนรู  สะทอนกรอบอางอิงภายในของตนเองอยางไร เกิด
วัฒนธรรมการใครครวญเก่ียวกับตนเองอยางมีวิจารณญาณ (Critical  self – reflection) ข้ึนในกลุม                   
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับช้ัน และเน้ือหาอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ  
 3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ท่ีสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู 
ความคิดสรางสรรค เปนตน  
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การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
เร่ือง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” 
Developing the ability to solve mathematical problems. 

The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8. 
By means of solving the problem of polya. Bantak Prachawitthayakarn School. 

 
วิทวัส  หมูคํา1  อุไรวรรณ  ปานทโชติ2  และจิราภรณ อรัณยชนายุธ3 

Witthawat  Mookham1  Uraiwan Pantachord2 and Jiraporn Arunchanayuth3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”จังหวัดตาก 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง  
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการ 
แกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรู 
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ประชากร
ท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบทดสอบ
ยอย แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถใน 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
สูงกวา เกณฑ รอยละ 70  อยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถใน 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคตติอวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการจดัการเรยีนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร / การแกโจทยปญหาของโพลยา / เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
 
 

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
3ครูกลุมสาระคณิตศาสตร โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”  
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Abstract 
 This research study. The objective is to compare the ability to solve mathematical 
applications of linear equations with one variable. Secondary Grade 8 after learning, by means of 
solving the problem of drug polls with 70 percent threshold. and to compare the ability to solve 
mathematical problems. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8. 
before and after the learning. By means of solving the problem of drug polls. and to study attitudes 
toward mathematics. The application of linear equations with one variable. Secondary Grade 8  after 
learning, by means of solving the problem of drug polls. The population in the study. Secondary 
Grade 8. Bantak Prachawitthayakarn School of 33 people. The tools used in this research include 
lesson plans. Test your ability to solve mathematical quiz designed to measure attitudes toward 
mathematics. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test. 
 The study indicated that 
 1. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math 
problems after learning the techniques taught using problem solving Polya above the threshold of 
70 percent. Statistically significant at the .05 level. 
 2. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Have the ability to solve math 
problems after learning the techniques taught by means of problem solving Polya. Higher learning. 
Statistically significant at the .05 level. 
 3. Secondary Grade 8 Bantak Prachawitthayakarn School. Tak. Attitude toward mathematics 
after teaching by means of solving the problem of polya. The overall level. 
 
The keyword: Ability to solve math problems / Solving problems of Polya / attitude toward  
       Mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะตองสอนใหผูเรียน เกิดความรู ความ
เขาใจในเน้ือหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคา
ของคณิตศาสตร สามารถนําความรูทางคณิตศาสตร ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตร
ไปเปนเครื่องมือในการเรียนรู สิ่งตางๆ และเปนพ้ืนฐานในการศึกษาระดับทีสูงข้ึน การดําเนินการสอนคณิตศาสตร 
นอกจาก จะตองจัดกิจกรรมอยางหลากหลายเพ่ือเราความสนใจของผูเรียนแลว ครูผูสอนจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนเพ่ือแกไขปญหาการเรียนรูของผูเรียนอยูเสมอ เพ่ือใหการพัฒนาการเรียนรู ของผูเรียนสอดคลองกับเปาหมาย 
(Goal) ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประดิษฐคิดคนนวัตกรรมท่ีแปลกใหม ทันสมัยดาน
เทคโนโลยี หรือการนํานวัตกรรมเดิมท่ีมีอยูมาก ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการ
เรียนรูทีมุงเนนการฝกทักษะ ครูผูสอนจะใชสื่อหรือนวัตกรรม ในจินตนาการทีไมเปนรูปธรรม คงไมสามารถพัฒนาผูเรียน
ไดตามเปาหมาย ดังน้ันนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนตองเปนเครื่องมือทีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู และ
ประสบการณจาก ผูสอนไปสูผูเรียน (ศิริรัตน ชิงดวง, 2550: 3) นวัตกรรมเหลาน้ี จึงเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนหัวใจสําคัญในการเรียนคณิตศาสตร ชวยฝก
กระบวนการคิด สามารถเช่ือมโยงสาระความรู และทักษะในการแกปญหาเขาดวยกันทําใหผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันได การวางแผนแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน
พบวา แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรตามข้ันตอนของโพลยา
(Polya, 1957: 6-21) ไดจัดอันดับข้ันตอนในการแกปญหาทางคณิตศาสตรไว 4 ข้ันตอน การทําความเขาใจปญหา  
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การวางแผนแกปญหา การดําเนินการแกปญหา และการตรวจสอบคําตอบ การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร โดยใช
วิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เปนวิธีการท่ีทําใหเขาใจการแกปญหาทางคณิตศาสตรมากข้ึน ทําใหผูเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และครูเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  ไมเกิดความเบ่ือหนาย สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงข้ึน 
  จากความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรท่ีตองการพัฒนาใหผูเรยีนมี
ประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการหาคําตอบของปญหาทางคณติศาสตร ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาทางคณติศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวขอนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช
วิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนาความสามารถทางคณติศาสตรใหสูงข้ึน มีเจตคติท่ีดตีอวิชาคณิตศาสตร เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ 
รอยละ 70 
  2.  เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
  3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับจดัการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา มี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว หลังการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย คือ วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอน คือ 
เทคนิควิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก การจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา 
 ตัวแปรตาม ไดแก  - ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตร   
                   - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 
แนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหา
ของโพลยา 

- ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 162 คน  
จากโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต38  จํานวน 47 โรงเรียน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 33 คน  
ในโรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร”สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต38 โดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 
  เครื่องมือวิจัย  
 1.  แผนการจัดการเรยีนรู โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา จาํนวน 7 แผน และเวลา 12 ช่ัวโมง  
หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.88  
 3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 15 ขอ มีคาคุณภาพดานความ
เท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความ
เช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α –Coefficient) เทากับ 0.92 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
          1.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  

2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
 3.  นักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และทําแบบวัดเจตคตติอวิชา
คณิตศาสตร 
  การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ 
รอยละ 70 โดยหาคาเฉลี่ย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการ
แกปญหาทางคณติศาสตรหลังเรยีนกับเกณฑ โดยใช t-test  One Samples  
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดย
การทดสอบคาที (t – test Dependent Samples) 
 3.  การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยใชรอยละ (Percentage)   
คาเฉลี่ย (Percentage)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
  คาเฉลี่ย  4.50-5.00  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสดุ 
  คาเฉลี่ย  3.50-4.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50-3.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50-2.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  1.50-1.49  เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา  
กับเกณฑ รอยละ 70 ดังตาราง 1 
 
 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของ   
 สมการเชิงเสนตัวแปรเดยีว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีการ 
 แกโจทยปญหาของโพลยา กับเกณฑ รอยละ 70 

 n µ x  S.D. t Sig 
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 33 14 14.97 1.59 3.502* .001 

 *p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก  
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทย
ปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ รอยละ 70  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 14.97 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.59 และคา t = 3.502   
 
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ดัง
ตาราง 2 
 
 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการประยุกต  ของสมการเชิงเสน
 ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหา
 ของโพลยา 
 

ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร n x  S.D. t  Sig 
กอนเรียน 33 7.70 1.74 

-21.009* .001 
หลังเรียน 33 14.97 1.59 

 *p < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก  
มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทย
ปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = -21.009 
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 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณติศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบญมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจดัการเรยีนรู  
 โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 

1. วิชาคณิตศาสตรชวยในการประกอบอาชีพ 4.41 0.67 มาก 
2. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก 4.88 0.34 มากท่ีสุด 
4. ขาพเจามีความกระตือรือรนเมือ่ถึงช่ัวโมงเรียนคณติศาสตร 3.47 0.51 ปานกลาง 

5. ขาพเจาไมชอบการแกโจทยปญหา 4.63 0.61 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหา ทําใหนักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดงายข้ึน 

3.59 0.50 มาก 

7. ขาพเจารูสึกสนุกสนานกับการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใช
กระบวนการแกปญหา 

3.41 0.50 ปานกลาง 

8. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหา เปนการจดักิจกรรม
ท่ีทําใหนักเรียนสับสนในการคดิแกปญหา 

3.44 0.50 ปานกลาง 

9. ขาพเจารูสึกภูมิใจเมื่อแกโจทยปญหาคณิตศาสตรขอท่ียากๆ ได 4.41 0.50 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาสามารถนําไป
ประยุกตใชกับวิชาอ่ืนได 

3.97 0.65 มาก 

รวม 4.07 0.21 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.07 และ S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.88 และ S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ขาพเจา
ไมชอบการแกโจทยปญหา ( x =4.63 และ S.D.= 0.61) และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล         
( x = 4.53 และ S.D. =0.51) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ 
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธี การแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติท่ีดีตอ 
วิชาคณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรยีนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจาไมชอบ
การแกโจทย และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมเีหตผุล ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวา เกณฑ 
รอยละ 70  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนคิดแกปญหามากกวาการคิดหาคาํตอบ ซึ่ง
มีข้ันตอนสําคญัตามลําดับดังน้ี ทําความเขาใจปญหาหรือวิเคราะหปญหา วางแผนแกปญหา ดําเนินการแกปญหา และ
ตรวจสอบคําตอบในแตละข้ันตอน ในแตละข้ันตอนยังพัฒนาทักษะท่ีสําคัญ เชน ทักษะในการอานโจทยปญหา ทักษะใน
การแปลความหมายทางภาษา ทักษะในการนําความรู ทักษะในการคํานวณ การประมาณคําตอบ การตรวจสอบผลลัพธ
ท่ีไดโดยอาศัยความรูสึกเชิงจํานวน (Number Sense) หรือความรูสึกเชิงปริภูม ิ(Spatial Sense) ในการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของคําตอบท่ีสอดคลองกับสถานการณหรือปญหา โพลยา (Polya, 1957: 16-17)  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตรหลังการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนโดยใชวิธี การแกโจทยปญหาของโพลยา สูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยาเรียงลําดับเน้ือหาและและมีกิจกรรม
ท่ีนาสนใจ นึกถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ วรรณี โสมประยูร (2551: 13-14)  ซึ่งไดกลาวถึงหลักการ
สอนคณิตศาสตรวาการสอนคณิตศาสตรควรสอนจากสิ่งท่ีเด็กมีประสบการณ สอนจากงายไปยาก ใหเด็กไดฝกหัดซ้ําๆ
จนกวาจะคลอง และมีการทบทวนอยูเสมอ ควรใหกําลังใจแกเด็ก คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จุลจิรา ปนมั่น (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดหนองนํ้าเขียว อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอน
โดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยาคาร” จังหวัดตาก มีเจตคติท่ีดีตอวิชา
คณิตศาสตรหลังจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแกโจทยปญหาของโพลยา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาคิดวาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจาไมชอบการแก
โจทย และคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากวิธีการแกโจทยปญหาของ
โพลยาท่ีผูวิจัยนํามาจัดการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเพ่ิมข้ึน ทําใหนักเรียนมีความสุข และมี
ความพึงพอใจตอการเรียนครั้งน้ี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงตะวัน พานนอย (2558) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
แบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานโปงเปอย จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบวา ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน
ดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิง
เสนตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมากและสอดคลองกับ พวงเพชร  ขาวปลอด (2556) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวโดยใชชุด
กิจกรรมการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย เทากับ 4.61 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.16 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ควรนําแผนการจัดการเรียนรูการใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา เพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหา
คณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ไปใชในการแกปญหาทุกสาระหลักของกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เชน จํานวน และการดําเนินการ เรขาคณิต สถิติ ความนาจะเปน เปนตน 
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 2.  ครูผูสอนควรท่ีจะพัฒนาตนเอง ศึกษาคนควา หาความรูใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือทันตอเหตุการณโลกปจจุบัน 
และการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในทุกระดับช้ัน โดยเลือก
เน้ือหาท่ีเหมาะสม  
 2.  ควรมีการศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ผสมผสานกับวิธีการเรียนแบบอ่ืน ๆ 
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
Math Camp by Active Learning for grade 4  
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1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 

   การวิจัยครั้งน้ีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning กับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคตติอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 109 
คน โรงเรียนบานพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการวิจยั 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) เปน
การเตรียมกิจกรรมคายคณิตศาสตรในสาระการเรยีนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและ
การวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปน ข้ันดําเนินงาน (D) เปนการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตร โดยจดัเปนฐานการ
เรียนรู ข้ันประเมินผล (C) เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตร 
ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรและข้ันปรับปรงุ (A) นําผลการประเมินมาปรบัปรุงกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร ใหมีความสมบูรณวิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที 
   ผลการวิจัยพบวา  
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก กิจกรรม
วิชาการ เปนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมความรูและทักษะทางคณิตศาสตร ใน 3 ข้ันตอนไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรมและข้ันสรุป สําหรับกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารับ
ความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  
   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
   3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สามารถเปนผูนําของกลุมได และการมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
ประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning / ทักษะการทํางานเปนทีม /    

เจคติตอคณิตศาสตร 
 
 

https://dict.longdo.com/search/Junior%20high%20school%20students
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Abstract 

   This research aims to development Math Camp by Active Learning, to compare 
mathematics achievement after using Math Camp by Active Learning with criteria, to study 
teamwork skills and attitude toward mathematics after using Math Camp by Active Learning. The 
target group were 109 students in grade 4 from Banphrankratai School, Kamphaengphet Province. 
The research process were 4 steps: Plan (P) is preparation of Math Camp in Learning Standards 
including Numbers and Operations, Measurement, Geometry, Algebra, and Data Analysis and 
Probability. Do (D) is implementation the Math Camp by learning base. Check (C) is to evaluate 
mathematics achievement using Math Camp by Active Learning, teamwork skills, and attitude 
toward mathematics. The last step, Act (A) is improvement the Math Camp by Active Learning. 
Analyze data by content analysis, mean, standard deviation, and t-test. 
   The result found that; 

   1.  Math Camp by Active Learning including the academic activities and recreation 

activities. The academic activities was activities to promote Math skills in 3 steps including 

learning to share, group activities, and conclusion. Each recreation activities were to prepare the 

students ready to academic activities and mad them enjoy with mathematics. 

   2.  The students had mathematics achievement after using Math Camp by Active 

Learning higher than 70 % was significant at .05 level. 

   3.  The students had teamwork skills in high level, the highest average score on their 

respect rules of the group, then their can be leader of the group, and their participate in the 

work done at the time respectively. 

   4.  The students had attitude toward mathematics in high level, the highest average 

score on Mathematics was useful subjects can be used in everyday life, then their feel happy 

when learn mathematics, and the mathematics is challenging subject respectively. 

 

The Keywords: Mathematics camp by Active Learning process / teamwork skills / attitude toward 

Mathematics 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
   การจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 เนนการจัดการเรยีนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ ซึ่งการเรียนของ
นักเรียนควรเปนการเรียนจากการคนควาดวยตนเอง โดยครทํูาหนาท่ีแนะนําและออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได โดยวิชาแกนหลักประกอบดวย ภาษาแมและ
ภาษาสําคญัของโลก ศลิปะ คณิตศาสตร การปกครองและหนาท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร 
และประวัติศาสตร ซึ่งไดนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยทุธศาสตรสําคญัตอการจัดการจัดการเรยีนรู 
(วิจารณ พานิช, 2555 หนา 16-21) ซึ่งกระบวนการ Active Learning เปนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ไดแก การคดิ        การแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใช เปดโอกาสใหนักเรียนมสีวนรวมในการเรยีน
การสอน ผูเรียนสรางองคความรู การสรางปฏิสมัพันธรวมกันและรวมมือกันมากกวาการแขงขัน นักเรียนไดเรยีนรู
ความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาท่ีความรับผดิชอบ เปนกระบวนการสราง
สถานการณใหนักเรยีนอาน พูด ฟง คิด เปนกิจกรรมการเรียนการสอนเนนทักษะการคิดข้ันสูง เปนกิจกรรมท่ีเปด
โอกาสใหนักเรยีนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ และหลักการสูการสรางความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรยีนรู เพ่ือใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองความรูเกิดจาก
ประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553) 
   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning สามารถสรางใหเกิดข้ึน

ไดท้ังในและนอกหองเรียน รวมท้ังสามารถใชไดกับนักเรียนทุกระดับ ท้ังการเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูแบบ

กลุมเล็ก และการเรียนรูแบบกลุมใหญ (ประภัสรา โคตะขุน, 2554) กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมหน่ึงท่ี

ชวยในการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนไดลงมือทํา คิด 

ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลายดวยตนเอง โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรม

วิชาการ คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี 

เชน ทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (สถาบัน

การสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) นอกจากน้ีกิจกรรมคายคณิตศาสตรยังชวยพัฒนาความรู

ทางคณิตศาสตร ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสําคัญ 

ไดแก การทํางานเปนทีม เรียนรูการอยูรวมกัน การเปนผูนําและผูตามท่ีดี การปรับตัว การใหความชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ฝกความมีวินัย อดทน เสียสละ   ตรงตอเวลา และเกิดเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร (ยุภาดี ปณะราช, 

2558) และทราบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรยังสงเสริมทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคตท่ีิดีตอคณติศาสตร (อุไร

วรรณ ปานทโชติ และ ยุภาดี ปณะราช, 2560) 

   จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการเรียนรูทางคณิตศาสตรโดยใชการจัด

คายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการทํางาน

เปนทีมและเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
   1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรยีนช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 4 
   2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดักิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใช
กระบวนการ Active Learning สาํหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กับเกณฑ 
   3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
โดยใชกระบวนการ Active 

Leaning 

     - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     - ทักษะการทํางานเปนทีม 
     - เจตคติตอคณิตศาสตร 

   4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 
สมมติฐานการวิจัย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรหลังการจัด
กิจกรรม คายคณติศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สงูกวาเกณฑรอยละ 70 
 
ขอบเขตการวิจัย 
   กลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานพรานกระตาย   
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 109 คน 
   เน้ือหา  
   เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรบันักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 สอดคลองกับเน้ือหาสาระคณติศาสตรตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณติ พีชคณิต และ การวิเคราะห
ขอมูลและความนาจะเปน 
   ตัวแปร 
   - ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning  
   - ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       - ทักษะการทํางานเปนทีม 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   กลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานพราน จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 109 คน 
   เครื่องมือวิจัย 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning การจัดกิจกรรมดําเนินการใน 2 
ลักษณะ ไดแก  
    1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด  
เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 2 กิจกรรม แตละกิจกรรม 
มี 3 ข้ันตอน คือ  
     ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตร แตละ
สาระ การเรียนรู 
     ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุม 



 
780 
 

 

ศึกษาสถานการณ หรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
     ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 
    1.2 กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ  และกิจกรรมแขงเบ้ีย  
   2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ 
Active Learning เปนแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
   3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
   4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี       
   ข้ันวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังน้ี  
   1.  ประชุมเพ่ือคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ซึ่งจะเนน
การใชกระบวนการ Active Learning ในการทํากิจกรรม โดยเน้ือหาของแตละกิจกรรม  จะจัดอยูในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  
   2.  จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาท่ีในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละ  กิจกรรม
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร 
   3.  ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม  คาย
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning 
   ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี  
   1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning เปนเวลา 1 วัน โดย
จัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต และ
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 3 ข้ันตอน ไดแก  
     ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตร แตละ
สาระการเรียนรู 
     ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษา
สถานการณ หรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
     ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม โดยนักเรียนจะเดิน
เวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะวิทยากรเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน  
   2.  กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลงประจํา
กลุม จากน้ันใหนักเรียนแนะนําตัวเพ่ือเปนการทําความรูจักกับพ่ีเลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระ การเรียนรูคณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมน้ัน เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค 
หลังจากการแขงขันพ่ีเลี้ยงประจําฐานจะสรุปเน้ือหาในฐานน้ัน แตละฐานจะเน้ือหาและกระบวนการท่ีแตกตางกัน  
   ข้ันประเมินผล (Check : C) ดําเนินการดังน้ี  
   นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร แบบวัด
ทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร       
   ข้ันปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังน้ี 
  เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น จะประชุม สรุปการดําเนินการดําเนินงานในแตละกิจกรรม พิจารณาหา
ขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ท่ีควรปรับปรุงแกไข 
  การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ซึ่งเก็บขอมูลจากการ
สนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
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   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของ
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคา
ที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี .05 
   3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายคณิตศาสตร โดยใช

กระบวนการ Active Learning ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (  X� ) และ

สวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับมาก 
2.50 – 3.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอย 
1.00 – 1.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม / เจตคติตอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสดุ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
   การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี  
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย โดยกิจกรรมแบงออกเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม
นันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี  
    1.1 กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 5  จํานวน  2551 สาระการเรียนรู  จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย 
เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความจําเปน 
การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก  
     1. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการทบทวนความรูเดิมในเน้ือหาคณิตศาสตรแตละสาระการ
เรียนรู  
     2. ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละกลุมศึกษา
สถานการณหรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน 
     3. ข้ันสรุป นักเรียนรวมและวิทยากรรวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึง ภาพท่ี 10 

     
ภาพท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ      ภาพท่ี 2 จํานวนและการดําเนินการ 
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ภาพท่ี 3 การวัด          ภาพท่ี 4 การวัด 

     
ภาพท่ี 5 เรขาคณติ        ภาพท่ี 6 เรขาคณติ 

     
ภาพท่ี 7 พีชคณิต          ภาพท่ี 8 พีชคณิต 

     
ภาพท่ี 9 การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน    ภาพท่ี 10 การวิเคราะหขอมลูและความนาจะ
เปน 
 
    1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร      
และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  
 
   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการ Active Learning กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรของนักเรียน 
      หลังการเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning 

 N k 𝐗� S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 109 14 14.56 2.47 2.366 .02 

 p < .05 
   จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.47 โดยมีคา t = 2.366 และ คา Sig. = .02 
 
   3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนทีมของ นักเรียนช้ัน 

    ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ  
    Active Learning 

ทักษะการทํางานเปนทีม 𝐗� S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 3.84 0.96 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.12 0.78 มาก 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 3.99 0.87 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.32 0.85 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 4.16 0.91 มาก 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 3.85 0.96 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.75 0.98 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 3.81 0.85 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 3.94 0.86 มาก 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.14 0.82 มาก 

รวม 3.99 0.88 มาก 

   จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย มีทักษะการทํางานเปน
ทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( X� = 3.99 และ S.D.= 0.88 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเคารพกติกาของ
กลุม)     มีคาเฉลี่ยสูงสดุ ( X� = 4.32 และ S.D.= 0.85 ) รองลงมาคือขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได ( X� = 
4.16  และ S.D.= 0.91 ) และขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสรจ็ทันเวลาท่ีกําหนด ( X� = 4.14 และ S.D.= 0.82 
) ตามลําดับ 
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   4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( X� ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป 

     ท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตาย หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active  

     Learning 

เจตคติตอคณิตศาสตร 𝐗� S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร   4.51 0.80 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน 3.71 0.80 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของ
ขาพเจา 

4.23 0.75 
มาก 

4. ขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ
หนาย 

3.84 0.84 
มาก 

5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาท่ีมีประโยชน 
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.64 0.56 มากท่ีสุด 

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบ 
และมีเหตุผล 

4.15 0.76 มาก 

7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรสามารถทําใหเกิด ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค 

4.19 0.71 มาก 

8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคิด อยาง
เปนระบบ 

4.06 0.90 มาก 

9. ข าพ เจ าชอบ เข า ร วม กิจกรรม ท่ี เ ก่ี ยวข อ ง กับ วิชา
คณิตศาสตร 

4.10 0.80 
มาก 

10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิด ความ
สนุกสนาน 

4.07 0.79 มาก 

รวม 4.15 0.77 มาก 

   จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานพรานกระตายมีเจตคติตอคณิตศาสตร
โดยรวม อยูในระดับมาก ( X� = 4.15 และ S.D.= 0.77 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาคิดวาวิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X� =4.64 และ S.D.=0.56 
) รองลงมาคือ ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร ( X� =4.51 และ S.D.=0.80 ) และ วิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา ( X� = 4.23 และ S.D.= 0.75 ) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning  โดยกิจกรรมแบงเปน           
2 ลักษณะคือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระ
การเรียนรู  จํานวน 6 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการ    วิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู ข้ันตอน
ของกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก  ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหา
อธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานน้ันๆ ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม แลวใหแตละ
กลุมศึกษาสถานการณหรือโจทยท่ีกําหนดให และทําความเขาใจรวมกัน และข้ันสรุป  นักเรียนรวมและวิทยากร
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รวมกันสรุปเน้ือหาในกิจกรรม สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตร โดยเพลงท่ีใชในกิจกรรมมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝก
ใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสราง   เจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่ม
กิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ 
   2.  นักเรียนท่ีเขารวมคายคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเคารพกติกาของกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สามารถเปนผูนําของกลุมได และการมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ตามลําดับ 
   4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active 
Learning โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมี
ประโยชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีความสุขกับการเรียน
คณิตศาสตร และวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning โดยกิจกรรมแบงออกเปน 
2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรมและข้ันสรุป เปนการเพ่ิมพูนความรูจากการลงมือปฏิบัติ สวนกิจกรรม
นันทนาการเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตรและเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่ม
กิจกรรม เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวง
กอน ระหวาง และหลังการทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และ ยุภาดี ปณะ
ราช, 2560) กลาววา การเรียนรูเน้ือหาคณิตศาสตร และกิจกรรมนันทนาการท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตรและเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร และสอดคลองกับ (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีจัดอยูใน
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติจริง และ
ความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยสอดคลอง
กับ (สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล 
หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ 
   2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning  โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงกลุมทํากิจกรรม และสรุปรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ (วิจารณ พานิช, 2555) นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายใน
ใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะตางๆท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต 
   3.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณติศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มีทักษะการทํางาน
เปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร  จะเนนการนํากระบวนการ 
Active Learning 
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   4.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning มีเจตคติตอ
คณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร จะเนนการนํากระบวนการ 
Active Learning 
 
ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตร    
   2.  การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม
ตอไป จะตองทําใหเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ      
   3.  สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตรไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระการเรยีนรู 
อ่ืนๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active Learning สําหรับนักเรียนในแตละ
ชวงช้ัน 
   2.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการ Active Learning พรอมท้ังศึกษาความ
คงทนในการเรียน 
   3.  ควรศึกษาความพึงพอใจเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรโดยใชกระบวนการ Active 
Learning 
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กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1  

Math Camp activities to promote mathematical concept through English for grad 7 students. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดักิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเริมความรู
ทางคณิตศาสตรดวยดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 88 คน ดําเนินการวิจยัมี 5 

ข้ันตอน ไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรยีนรูคําศัพท ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป เครื่องมือการ
วิจัย ไดแก แบบวัดความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร วิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยพบวา 
  1. กิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
กิจกรรมวิชาการจํานวน 8 กิจกรรม โดยใชเน้ือหาตามสาระการเรียนรู จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมลูและความนาจะเปนและกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการ
เขารับความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร  
  2. นักเรียนมีความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวากอนการจัดกิจกรรมการจัดคาย
คณิตศาสตรอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และ
ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 
  4. นักเรียนมีเจตคตติอคณติศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามี
ความสุขกับการเรยีนคณติศาสตร มีคาเฉลีย่สูงสุด รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ
ของขาพเจา และขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตั้งใจและตดิตามโดยไมรูสกึเบ่ือหนาย 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ / ทักษะการทํางานเปนทีม   
       / เจตคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 
  This research aims to devlop a Math Camp activities to promote mathematical concept 
through English for grad 7 student, to compare mathematical concept through English before and 
after using Math Camp activities. to promote mathematical concept through English for grad 7 
student, to study teamwork skills and attitudes towards mathmatic after using Math Camp activities 
to promote mathematical concept through English for grad 7 student. The target group 88 students 
from grad 7 at Klonglanwittaya School, Kamphaengphet province, in second semester, year 2017. 
The research process were 5 steps including learning to share, learning vocabulary, group activities, 
competition, and conclution. Research tools including mathematical concept though English test, 
the questionnaire about teamwork skills, and attitude toword mathmatics. Data analyze by content 
analysis, average, standard deviation and t-test. 
  The research found that: 

   1. Math Camp activities to promote mathematics concept through English consist of 8 

academic activities and recreation activities. The academic aetivities including learing stamdards: 

Number and Operation, Measurement, Geometry, Algebra and Data Analysis. The recreation activities 

mad the students enjoy and prepare for new knowledge in mathematics. 

   2. The students had mathematical cencept though English after higher than before using 
Math Camp activities was signiticont of .05 level. 
   3. The stundents had teamwork skills in higher level. The higher average score on their 
listen to the opinins of others, then their participated in the work done at that time, and their 
involved in group work, respectively 
   4. The stundents had attitudes towards mathmatic in moderate lever, The higher average 
score on they feel happy when learn mathematics, then mathematics is a challenging subject, and I 
comcentarle and follow without feeling tired while teacher teaching 
 
Keyword: Math Camp activities to promote mathematical concept through English / teamwork skills/  

attitudes towards mathmatic 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
  การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เนนการพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค 
ทักษะการเรียนรู ความสามารถในการปรับตัวเก่ียวกับการทํางาน และการใชทักษะภาษาอังกฤษ (วิจารณ พานิช, 2556) 
ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจะตองเนนภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ซึ่งวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในดานการสื่อสารและการคิดอยางเปนระบบ สามารถตั้งขอสันนิษฐาน สืบเสาะและ
เลือกสรรสารสนเทศ ใหเหตุผล แกปญหาโดยเลือกใชยุทธวิธีตางๆ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงภาษาอังกฤษ (สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554)   
  กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตร
รวมถึงศักยภาพทางคณิตศาสตร ไดแก ความสามารถในการสํารวจ ตั้งขอคาดเดา การสืบเสาะหาเหตุผล รวมท้ังสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปน
กิจกรรมท่ีชวยพัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) โดยผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552) เปนการฝกทักษะทางสังคมท่ีสําคัญ 
ไดแก การอยูรวมกัน การทํางานเปนหมูคณะ ซึ่งจะตองเปนคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงตอเวลา เปนผูนําท่ีดี ยอมรับ
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ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนได (สมวงษ แปลงประสพโชค และคณะ, 2551) โดยในกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรจะสรุปความเขาใจเก่ียวกับความหมายของเน้ือหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนในผูเรียนเกิดการ
เรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ในกิจกรรมคายคณิตศาสตร ประกอบดวย กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ 
(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) การจัดกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
ความรูท่ีสงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2542) และสงเสริมใหนักเรียนเกิดเจตคติ
ตอคณิตศาสตร (ยุภาดี ปณะราช, 2558) 
  จากความสําคัญขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะนํากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ไปพัฒนานักเรียนโดยหวังวานักเรียนจะเกิดความรูความเขาใจ ในดานเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังเกิดทักษะการทํางานเปนทีมและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร
ท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
  3. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
  4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษหลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ขอบเขตการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคการเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนคลองลานวิทยา 
 อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร จํานวน 88 คน  
  เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชเปนเน้ือหาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีใชในการจัดกิจกรรมเปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการ
ดําเนินการพีชคณิต การวัด เรขาคณิต และความนาจะเปน  
  ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
            ทักษะการทํางานเปนทีม 

       เจตคติตอคณิตศาสตร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
สงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ 

- ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
- ทักษะการทํางานเปนทีม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย   
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคลองลานวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 88 คน 
  เครื่องมือวิจัย 

 1. กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมเปน 2 
ลักษณะ ไดแก กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ  

     กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐาน 8 ฐานโดยแบงฐานเปน 5 
สาระการเรียนรูแตละกิจกรรมฐานมี 5 ข้ันตอน ดังน้ี  
          ข้ันท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม 
          ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ีวิทยากร
ทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน 
          ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนใน
กลุมเรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน 
          ข้ันท่ี 4 ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคน
ใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน 
          ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน 
       กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และ 
ผอนคลาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ 

 2. แบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 
 3. แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบวัดท่ีคณะผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถาม

ในการวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
 4. แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีผูวิจัยรวมกันศึกษาแนวคิดของลิเคอรทคิดขอคําถามในการ

วัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  การเก็บรวบรวมขอมูล มีการดําเนิน 4 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1. ข้ันวางแผน มีดังน้ี 
  1.1 คณะผู วิจัยประชุมรวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทาง

คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเตรียมการจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู โดยแตละกิจกรรมเนนการใชความรู
คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

      1.2 แบงหนาท่ีการทํากิจกรรมตางๆ ใหกับคณะผูวิจัย                                                                                    
      1.3 จัดทําคูมือกิจกรรม เตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติกิจกรรมคาย เพ่ือใหเกิดความ

ชํานาญในการทํากิจกรรม  
  2. ข้ันดําเนินการ มีดังน้ี  

             2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ ใน
สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แยก
ตามสาระการเรียนรู โดยจัดเปนฐานการเรียนรู จํานวน 8 ฐาน โดยนักเรียนจะเดินเวียนตามฐานกิจกรรมในแตละฐาน 
ซึ่งเดินทวนเข็มนาฬิกา 
             2.2 กิจกรรมในแตละฐาน จะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง
ประจํากลุม เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูสึกผอนคลายและสนุกสนาน หลังจากน้ันคณะผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งเปนการใชเกมในการเรียนรู สรุปความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตรเปน
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ภาษาอังกฤษ และแบงกลุมยอยเพ่ือใหมีการแขงขันใหสนุกสนาน แลวสรุปความรูท่ีไดรวมกันจากการทํากิจกรรมในฐาน 
ในแตละกลุมจะจัดนักเรียนคละระดับช้ัน เพศ และความสามารถ 

  3. ข้ันประเมินผล มีดังน้ี  
      3.1 นักเรียนทําแบบวัดความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ  

  3.2 นักเรียนทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม 
  3.3 นักเรียนทําแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
  3.4 คณะผูวิจัยรวมกันประชุมขอสรุปหลังจากทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทาง 

คณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษเก่ียวกับการทํางานในคาย และขอผิดพลาดในการทํางาน 
  4. ข้ันปรับปรุง 
      คณะผูวิจัยนําผลสรุป ขอผิดพลาด และผลการประเมินในการทํากิจกรรมคายคณิตศาสตรสงเสริม

ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มาเปนแนวทางในการทําคายคณิตศาสตรครั้งตอไป  
   การวิเคราะหขอมูล 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชการวิเคราะหเน้ือหา 
   2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ี
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบ 
คาที (t – test one group) เทียบคะแนนหลังมากกวากอนจัดกิจกรรม 
  3. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดคายคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาคาเฉลี่ย )X(  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   4.50  -  5.00 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับมากท่ีสุด 
   3.50  -  4.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับมาก 
   2.50  -  3.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับปานกลาง 
   1.50  -  2.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอย 
   1.00  -  1.49 หมายถึง เจตคติตอคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีมระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี 
   1.1 กิจกรรมวิชาการ ไดแก เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา และกิจกรรมฐานเน้ือหาคณิตศาสตร
จํานวน 5 สาระการเรียนรู จํานวน 8 กิจกรรม ดังน้ี 
    1. จํานวนและการดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม  
             2. การวัด จํานวน 2 กิจกรรม  
              3. เรขาคณิต จํานวน 2 กิจกรรม  
              4. พีชคณิต จํานวน 1 กิจกรรม 
              5. การวิเคราะหและความนาจะเปน จํานวน 1 กิจกรรม  
   การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรยีนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
ไดแก 
    ข้ันท่ี 1 ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการสรางความเขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม 
           ข้ันท่ี 2 ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการท่ี
วิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน 
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           ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยให
นักเรียนในกลุมเรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน 
           ข้ันท่ี 4 ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนในกลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนใน
กลุมคนใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนในกลุมทุกคนเขาใจตรงกัน 
           ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจําฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน 
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร ดังภาพท่ี 1- 8 
 

   
     ภาพท่ี 1 จับคูปริมาตร          ภาพท่ี 2 ฉันคือใคร 

   
 ภาพท่ี 3 ปริศนาหาคํา        ภาพท่ี 4 เวลา 

 

   
 ภาพท่ี 5 ปริศนาอักษรไขว      ภาพท่ี 6 สมการไมจิ้มฟน 

 

   
    ภาพท่ี 7 จับคูเรขา              ภาพท่ี 8 บิงโก 
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   1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรยีนเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม และ
ผอนคลาย ซึ่งจะจัดกิจกรรมนันทนาการชวงกอน ระหวาง และหลังจัดกิจกรรมวิชาการ 

  2. การเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังการจัดกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ี
สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ กอนและหลังจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ี
     สงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

  .05p <  

 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความรูทางคณติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ หลังมากกวา
กอนการจัดคายคณติศาสตร อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยกอนการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 
8.97 และหลังการจดัการคายคณติศาสตรเทากับ 11.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกอนการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 
3.26 หลังการจัดคายคณิตศาสตรเทากับ 3.71 โดยมีคา t = 5.37 และ คา Sig. = 0.00 

  3. การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมหลังกิจกรรมคายคณติศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของทักษะการทํางานเปนทีมของนักเรียนช้ัน 

     มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

 

 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก        
( X = 4.31 และ S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด        
( X = 4.30 และ S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ( X = 4.27 และ
S.D. = 0.75) และ ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม ( X = 4.24 และ S.D. = 0.66) 

 

ความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ N  X  S.D.  t Sig. 
คะแนนกอนเรียน 88 8.97 3.26 

5.37 .00 
คะแนนหลังเรียน 88 11.66 3.71 

ทักษะการทํางานเปนทีม X  S.D.  หมายถึง 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.16 0.76 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.19 0.71 มาก 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.24 0.66 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.23 0.72 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.50 1.19 ปานกลาง 
6. ขาพเจารับแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.14 0.73 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.30 0.66 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.10 0.70 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.16 0.83 มาก 
10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.27 0.75 มาก 

รวม 4.31 0.77 มาก 
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 4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณติศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบผลดังตาราง 3 

 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ัน 
      มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 

เจตคติตอคณิตศาสตร X  S.D. หมายถึง 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.45 0.59 มาก 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณติศาสตรทุกวัน 3.77 0.67 มาก 
3. วิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา 4.08 0.75 มาก 
4. ขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตั้งใจและตดิตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 3.99 0.73 มาก 
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน     
    สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.55 0.96 ปานกลาง 

6  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและ 
    มีเหตุผล 

2.42 0.93 นอย 

7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรสามารถทําใหเกิด 
    ความคิดริเริม่สรางสรรค 

2.50 1.08 ปานกลาง 

8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคดิ 
    อยางเปนระบบ 

1.72 0.88 นอย 

9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 1.80 0.86 นอย 
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความ 
     สนุกสนาน 

2.19 1.07 นอย 

รวม 2.95 0.85 ปานกลาง 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง        
( X = 2.95 และ S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 4.45 และ S.D. = 0.59) รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา ( X
= 4.08 และ S.D. = 0.75) และ ขณะท่ีครูสอนขาพเจาตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ( X = 3.99 และ S.D. = 
0.73) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยกิจกรรมแบงเปน 2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ 
ประกอบดวยเน้ือหาวิชาการ 5 สาระการเรียนรู ไดแก จาํนวนและการดําเนินการพีชคณติ การวัด เรขาคณิต และความ
นาจะเปน การจัดกิจกรรมในแตละสาระการเรียนรู แบงเปน 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนการสรางความ
เขาใจวิธีการหรือกติกาของกิจกรรม ข้ันการเรยีนรูคําศัพทโดยการแลกเปลีย่นการเรียนรูกับวิทยากรประจําฐาน เปนการ
ท่ีวิทยากรทบทวนความรูเกาของนักเรียนและใหความรูใหมเก่ียวกับคําศัพทคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อ
ประกอบการสอน ข้ันกิจกรรมกลุม เปนการแบงกลุมนักเรยีนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหนักเรียนในกลุม
เรียนรูจากข้ันแลกเปลี่ยนความรูมาฝกเพ่ิม และทําความเขาใจรวมกัน ข้ันการแขงขัน ใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนใน
กลุมมาทํากิจกรรม หากมีตัวแทนในกลุมคนใดท่ีทํากิจกรรมผิด วิทยากรประจําฐานจะเฉลยและอธิบายใหนักเรียนใน
กลุมทุกคนเขาใจตรงกัน ข้ันสรุป นักเรียนและวิทยากรประจาํฐานรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากในฐาน สวนกิจกรรม
นันทนาการ เปนการเตรยีมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีจะเรยีนรูเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน โดยเพลงท่ีใน
กิจกรรมนันทนาการจะมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนาน ทุกเพลงจะมีทาทางประกอบเพ่ือใหนักเรียน
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สนุกสนานท้ังยังเปนการฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจดัท้ังเปนกิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่ม
กิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

 2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีความรู
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และการใหความชวยเหลือภายในกลุม 
ตามลําดับ 

 4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การมีความสุขกับการเรียนคณิตสาสตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การเรียนวิชาคณิตสาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และการท่ีขณะครูสอนจะ
ตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรม
วิชาการ ดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับ
วิทยากรประจําฐาน ข้ันกิจกรรมกลุม  ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนเตรียมความพรอมให
นักเรียนพรอมท่ีจะเรียนรูในเน้ือหาวิชาการ เกิดความสนุกสนาน ฝกการกลาแสดงออก กิจกรรมนันทนาการจัดท้ังเปน
กิจกรรมรวมกลุมนักเรียน จัดกอนเริ่มกิจกรรม ระหวางทํากิจกรรม และหลังการเขารวมกิจกรรมวิชาการ ผลดังกลาว
สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2554) กลาววา กิจกรรมคายคณิตศาสตรเปน
กิจกรรมท่ีสรุปความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ และเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน ประกอบดวยกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ และสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กลาว
วา กิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ และทักษะความคิดทางคณิตศาสตรรวมถึง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร คายคณิตศาสตรจึงเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาการเรียนรูการสอนคณิตศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีความรู
ทางการเรียนคณิตศาสตร หลังสูงกวากอนการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี
ข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเริ่มจากข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ันการเรียนรูคําศัพทโดยการแลกเปลี่ยนการเรียนรูกับวิทยากร
ประจําฐาน ข้ันกิจกรรมกลุม ข้ันการแขงขัน และข้ันสรุป เนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไปพรอมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววานักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคาย
คณิตศาสตร มีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีทักษะ
การทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตรเนนการเรียนรูดวยกระบวนการ
กลุมโดยนักเรียนสามารถปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
รวมท้ังใหความชวยเหลือภายในกลุมดวยความกระตือรือรนในการทํางานตามหนาท่ีของตนจนงานสําเร็จ มีความถูกตอง
เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กลาววา การจัดคายคณิตศาสตรจะทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางความรูท่ีสงเสริมและกอใหเกิดทักษะการทํางานเปนทีม และสอดคลองกับงานวิจัย มาเลียม พินิจรอบ 
(2549) กลาววา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมสงผลใหนักเรียนใหความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแขงขันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเปน
กันเอง    
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 4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ มีเจตคติ
ตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลดังกลาวเกิดจากกิจกรรมคายคณิตศาสตร เนนการเรียนรูเปนกลุม โดย
ทําใหนักเรียนมีความรูสึกดี มีความสุข สนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร ทําใหชอบกิจกรรมเก่ียวกับคณิตศาสตร 
อยากเรียนคณิตศาสตรทุกวัน การเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และขณะครูสอนจะตั้งใจ
และติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย การเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหเปนคนท่ีคิดเปนระบบ คิดอยางสรางสรรค รอบคอบมี
เหตุผล ซึ่งสอดคลองกับ ยุภาดี ปณะราช (2558) กลาววา การพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร ทักษะทางวิทยาศาสตร
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสําคัญ ไดแก การทํางานเปนทีม และเกิดเจคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และสอดคลองกับ
งานวิจัย ผศ.อาภรณ อินตะชัย (2556) กลาววา เจตคติตอคณิตศาสตรมีความสัมพันธกันทางบวก ตอสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี มีความสนใจและ
กระตือรือรนมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกกิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะจัดกิจกรรม 
  2. การทํากิจกรรมนันทนาการตองเตรียมความพรอมฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ซึ่งกิจกรรมนันทนาการตอง
สอดคลองกับกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานและไมรูสึกเบ่ือ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
  1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
แตละชวงช้ัน โดยเนนการสงเสรมิทักษะในศตวรรษท่ี 21   
  2. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมความรูทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนใน
แตละชวงช้ัน พรอมศึกษาทักษะการสื่อสาร 
  3. ควรศึกษาความพึงใจเพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสรมิทักษะการใชคณติศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษครั้งตอไป  
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการทํางาน
เปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

The Results of Learning Management in the CIPPA Model toward Teamwork Skills and 

Attitude toward Mathematical for Grade 11. 
 

สุพัตรา  เพ็ชรกําแหง1  และ ยุภาดี  ปณะราช2  และเสาวนีย  บุญทอ3 

Supattra  Phetkamhaeng1  and Yupadee Panarach2  and  Saowanee  Boonto3  
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 

3ครูโรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
ระหวางกอนเรยีนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model และเพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model จํานวน 41 คน โรงเรียนผดุงปญญา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัย ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทางคณติศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติ
ตอคณิตศาสตร การวิเคราะหขอมลู โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model 
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมี
คาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและสมาชิกทํางานตามหนาท่ี  และมีการใหความชวยเหลือกัน
ภายในกลุม ตามลําดับ 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรยีนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงายและ
เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน รองลงมา คือ คณิตศาสตรเปนวิชาท่ี
สงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ:  การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model  / ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานเปนทีม/  
  เจตคตติอคณติศาสตร 

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
3ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนผดุงปญญา 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare mathematics learning achievement of grade 11  

students before and after learning CIPPA model , to study the teamwork skills of grade 11  students after 

learning CIPPA model. And to study the attitude toward mathematics  of grade 11  students after 

learning CIPPA model for 41 students Phadungpanya School , Aumpure Muang , Tak, 2 Term,2560 .  

Cluster Random Sampling. Research Tools: Learning Management Plan Mathematics Achievement Test 

Teamwork Measurement and the attitude to mathematics. Data analysis Using mean, standard deviation 

and t- test Dependent  

 The research found that 

 1. Grade 11 students mathematics learning achievement after learning CIPPA model higher than 

before learning management. Significance at .01 level 

 2. Grade 11 students had teamwork skills after learning CIPPA model in high level. When 

considering a list of to that it was found follow the planned steps and respect the rules of the group in 

highest. Second is there is a proper division of functions and members function. And there is support 

within the group, than the previous 

 3. Grade 11 students had attitude toward mathematics after learning CIPPA model in high level. 

When considering a list of to that it was found I learned mathematics, understood the content, learned 

almost every hour, learned lessons, and content in mathematics, benefited from modern technological 

advances in highest. Second is Mathematics is a subject that promotes creativity in creating or inventing 

exotic works. And Mathematics is a subject that keeps me motivated in researching, than the previous 

 

Keywords: learning management in the CIPPA Model / math achievement / teamwork skills / 

    attitude to mathematics 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

สภาวการณการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศ 
ช้ีใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว ซับซอนและ
คาดการณไดยาก ในขณะท่ีผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปญหา ท้ังในดานคุณภาพของคนไทยท่ีผูเรียน
และผูสําเร็จการศึกษาระดับตาง ๆ ท่ียังมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยูในระดับท่ียังไมนาพึงพอใจ และ
กําลังแรงงานของประเทศท่ีมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แมในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา
มากข้ึนจากนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการเรียน 15 ปของรัฐ แตระบบบริหารจัดการศึกษาในปจจุบันก็ยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับสภาวการณการลดลงของประชากรและการเขาสูสังคมสูงวัยอยางรวดเร็วของประเทศ 
รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดและไร
ขีดจํากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถเช่ือมท้ังโลกใหเปนหน่ึงเดียว การเรงปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติและการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0 จึงเปนทางออกสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือใหประชาชนไดรับ
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โอกาสในการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใหเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคน
ดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไดท้ังความรูและทักษะท่ี
จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลงทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะท่ีเรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs (แผนการศึกษา
แหงชาติ, 2560 – 2579) 
  การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรยีนมีความรู และทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร
แลว สิ่งสําคญัท่ีตองพัฒนาควบคูไปดวย คือ การมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร เน่ืองจากเจตคตเิปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของผูเรียน เจตคตติอคณิตศาสตรจึงเก่ียวของโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน และมผีลตอ
ความสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตรและนําความรูคณติศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง การวัดผลประเมินผลดาน
เจตคตติอคณติศาสตรของผูเรียนจะชวยใหไดขอมลูเก่ียวกับความรูสึกของผูเรียนตอวิชาคณติศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สสวท., 2555) อยางไรก็ตามเจตคตติอวิชามี
บทบาทสําคัญในอันท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูกลาวคือ นักเรียนจะสามารถเรียนรูวิชาใด ๆ ไดดีข้ึนหากนักเรียนมเีจตคติท่ีดี
ตอวิชาน้ัน ๆ ดังน้ัน นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาใดยอมทําใหการเรียนวิชาน้ันไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นักเรียนท่ีมเีจต
คติท่ีไมดีตอวิชาคณติศาสตรก็จะทําใหการเรยีนคณติศาสตรไมประสบผลสําเร็จ เพราะจะทําใหนักเรียนไมสนใจ ไมศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม ไมชอบวิชาคณติศาสตร ไมเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร และเห็นวาคณิตศาสตร นาเบ่ือหนาย ลักษณะของ
นักเรียนท่ีเรียนออนคณติศาสตรมกัจะมีเจตคติทางลบตอวิชาคณติศาสตร คิดวาตนเปนผูลมเหลวเสมอ ไมชอบเขาช้ันเรียน 
ไมชอบทางาน ชอบรบกวนนักเรียนคนอ่ืน เบ่ือหนายการเรียนอยากหนีโรงเรยีน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท้ังสิ้น ดังน้ัน การท่ีนักเรียนจะเรยีนคณิตศาสตรไดดีข้ึน นักเรียนจะตองมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร (บุปผา วิเศษศิร,ิ 
2555) นอกจากน้ีพฤติกรรมการทางานกลุมมีความสําคญัอยางยิ่งในการอยูรวมกันเปนสังคม ท่ีจาเปนตองพัฒนาควบคูไปกับ
การจัดการเรยีนการสอน ซึ่งมีนักการศึกษาไดระบุปญหาของนักเรยีนไว เชน (สิริพร ทิพยคง, 2545) ไดกลาววา นักเรียนท่ี
เรียนเกงมีความพยายามท่ีจะทาความเขาใจเน้ือหาใหมากท่ีสุดโดยไมสนใจเพ่ือน ทําใหระบบการเรียนเปนแบบแขงขัน  
เปนการเรียนโดยลาํพัง ไมมีการชวยเหลือกันระหวางเรยีน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนต่ํา อีกท้ังเปนการ
ทําลายความสัมพันธ ความเอ้ือเฟอของนักเรียนท่ีมีตอกันซึ่งจะสงผลตอการหลอหลอมบุคลิกภาพและสรางลักษณะนิสัยของ
ผูเรยีนใหนึกถึงแตตนทําเพ่ือตนเอง ฝกนิสัย เห็นแกตัว ดังน้ัน การจดัการเรียนการสอนควรเนนใหสอดคลองกับธรรมชาติของ
คนซึ่งตองอยูรวมกันเปนสังคม และนอกจากน้ี จอหนสันและจอหนสนั (1994 อางถึงใน วัชรา เลาเรียน, 2553)  
ไดกลาววา ครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะการทํางานกลุมใหเกิดข้ึนกับผูเรยีนโดยติดตามดูแลชวยเหลือ คอยแกไขปรับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทุกคนไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยาง
ตอเน่ืองจนติดเปนนิสัย  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) เปนรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบหน่ึงท่ีสงเสรมิการคิดของ
นักเรียน โดยยดึผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรยีนไดคิด ไดสรางความรูดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการท่ีสําคัญคือ ผูเรียนได
ทบทวนความรูเดมิ ผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวม/ขอมูลประสบการณตางๆดวยตนเอง  ผูเรยีนไดศึกษาคิดวิเคราะห  และ
สรางความหมายขอมลู/ประสบการณดวยตนเองโดยใชทักษะกระบวนการตางๆอยางหลากหลายการจดัการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปาเปนวิธีการจัดการเรยีนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยมีกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญเพ่ือชวยใหผูเรียนไดมีการฝกคิดแกโจทยปญหา และสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยมีหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาไววากิจกรรมการเรียน
การสอน (ทิศนา แขมมณ,ี 2555) นอกจากน้ี การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญน้ัน ครจูะเปลีย่นบทบาทจาก
ผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวกหรือสนับสนุนใหกําลังใจผูเรยีนไดสรางองคความรูข้ึนดวยตนเอง จากการใหเขาไดลง
มือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล โดยท่ีการเรียนรูไมไดอยูท่ีตัวเน้ือหาเพียงอยางเดียว
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แตอยูท่ีกระบวนการเรยีนรู (Process) เปนการเรียนรู วิธีท่ีจะเรยีนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู นอกจากน้ียังเปนการศึกษาเพ่ือชีวิต
ท่ีมิไดมุงใหผูเรยีนนําความรูไปใชในชีวิตอนาคตเพียงอยางเดียว แตเปนการดําเนินชีวิตจริงไปพรอมกับการเรยีนดวย โดยท่ี
ผูเรยีนไดเรียนรูและรูจักกันและกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน มีบทบาทและมสีวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสดุ และนํา
ความรูไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันได (ศิริพัฒน กันทะวงค ,2551) 
  การจัดการเรยีนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร โรงเรยีนผดุงปญญา จังหวัดตากปรากฏวา ป
การศึกษา 2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลีย่รอยละ 61.34 ซึ่งต่ํา
กวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ 70 เมื่อพิจารณาเปนหนวยการเรยีนรู พบวาหนวยการเรยีนรูท่ี 1 เรื่อง อนุกรม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําท่ีสุด ดวยเหตผุลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง อนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชเทคนิค CIPPA Model เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคตติอคณติศาสตรของนักเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจดัการ
เรียนรูตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนและหลัง

การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 

2.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 

Model  

3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรยีนสูงกวากอนการจดัการเรียนรูโดยใช 

CIPPA Model 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อนุกรม ประกอบดวยการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณติ   และการหาผลบวก 
n พจนแรกของอนุกรมเรขาคณติ     
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 
  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง อนุกรม 

   - ทักษะการทํางานเปนทีม 

   - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ปการศึกษา 2560 
ท้ังหมด 9 หองจํานวน 279 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 จํานวน 41 คน โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัด
ตาก ปการศึกษา 2560 ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  
  เครื่องมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จํานวน 8 แผน ซึ่งแตละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 
7 ข้ันตอน คือ  
  ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม ข้ันน้ีเปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือชวยใหผูเรยีนมีความ
พรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  
  ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม ข้ันน้ีเปนการแสวงหาขอมลูความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรอืแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจจดัเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูเรยีนไปแสวงหาก็ได  
  ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียน
จะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูท่ีหามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ 
โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน กระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจ
เก่ียวกับขอมูลน้ัน ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกับความรูเดิม  
  ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของตน รวมท้ังขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ
ของตนแกผูอ่ืนและไดรบัประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน  
  ข้ันท่ี 5 การสรุปจัดระเบียบความรู และวิเคราะหกระบวนการเรียนรู ข้ันน้ีเปนข้ันของการสรุปความรูท่ีไดรับ
ท้ังหมด ท้ังความรูเดมิและความรูใหม และจดัสิ่งท่ีเรียนใหเปนระบบระเบียบเพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย รวมท้ัง
วิเคราะหกระบวนการเรยีนรูท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน  
  ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูท่ีไดเรยีนรูมาไมมีการปฏิบัติ ข้ันน้ีจะเปนข้ันท่ีชวย
ใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความ
เขาใจของตนและชวยสงเสรมิใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูท่ีได ข้ันน้ีจะเปนข้ัน
ปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติดวย  
  ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู ข้ันน้ีเปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรยีนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไป
ใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่อง
น้ันๆ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง อนุกรม 

- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 
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 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีเปนแบบอัตนัย จํานวน 30 ขอ มคีา
ความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  คาความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) พบวามีคาเทากับ 0.97 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.43-0.79  และคา
อํานาจจําแนก พบวา อยูระหวาง 0.21- 0.32 
 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบลเิคอรท (Likert scale) จํานวน 10 
ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  และ
คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.88 
 4.  แบบวัดเจตคตติอคณติศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดบัตามแบบลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 
ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  และ
คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.96 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรยีน เรื่อง อนุกรม 
 2.  การจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จํานวน 8 คาบ/ช่ัวโมง 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร  
  การวิเคราะหขอมลู 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนเรียนและ
หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
 2.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคตติอคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการ
เรียนรูโดยใช CIPPA Model วิเคราะหขอคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   4.50 - 5.00  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก 
   2.50 - 3.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอย 
   1.00 - 1.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนเรยีนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช 

CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร n x  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 41 14.27 1.90 
38.783** .000 

หลังเรียน 41 24.15 2.11 

 **p < .01 
  จากตารางท่ี 1 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนผดุงปญญา  จังหวัดตาก มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model สูงกวากอนการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา t = 38.783 และ Sig. = .000 
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 2.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 
Model  
 
ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 

5 หลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผดุงปญญา 
 

ทักษะการทํางานเปนทีม x  S.D ความหมาย 

1) มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางานอยางมีระบบ 3.41 0.51 ปานกลาง 
2) มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี 3.62 0.50 มาก 
3) มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว 3.66 0.38 มาก 
4) มีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม 3.58 0.64 มาก 
5) มีการเคารพกติกาของกลุม 3.66 0.48 มาก 
6) ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.53 0.51 มาก 
7) แสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 3.57 0.51 มาก 
8) มีความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี 3.43 0.44 ปานกลาง 
9) รวมมือกันแกไขปญหา และปรบัปรุงผลงานใหมปีระสิทธิภาพ 3.51 0.49 มาก 
10) ผลงานมคีวามถูกตองและเสรจ็ทันเวลากําหนด 3.47 0.44 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.49 มาก 

  จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลีย่ทักษะการทํางานทีมหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x  = 3.54 และ S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว
และมีการเคารพกติกาของกลุมมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.38) และ ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.48)  
รองลงมา คือ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.50) และมีการให
ความชวยเหลือกันภายในกลุม ( x  = 3.58 และ S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



805 
 

 

  3.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูโดย

ใช CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนผดุงปญญา 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. ความหมาย 
1.  ขาพเจาชอบเรยีนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆ 3.88 0.91 มาก 
2.  ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกือบทุกช่ัวโมงท่ี
เรียนงาย 

4.18 0.63 มาก 

3.  วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบ มเีหตผุล และมีการ
วางแผนการแกปญหา 

2.60 0.49 ปานกลาง 

4. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการคนควา
หาความรูอยูเสมอ 

4.08 0.61 มาก 

5. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือ
ประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม 

4.13 0.79 มาก 

6.  คณติศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนสนุกและไมนาเบ่ือ 4.03 0.48 มาก 
7.  เมื่อขาพเจาเขาหองสมดุขาพเจาจะไปท่ีตูหนังสือคณิตศาสตร 2.93 1.09 ปานกลาง 
8.  ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรไมเขาใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 2.60 0.49 ปานกลาง 
9.  คณติศาสตรเปนวิชาท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 2.65 0.53 ปานกลาง 
10. เน้ือหาในวิชาคณติศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน 

4.18 0.38 มาก 

รวม 3.52 0.64 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณติศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 
Model โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.52 และ S.D. =0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชา
คณิตศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงายและเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน ( x  = 4.18 และ S.D. =0.63) และ ( x  = 4.18 และ S.D. =0.38) รองลงมา คือ คณิตศาสตร
เปนวิชาท่ีสงเสรมิความคดิรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม ( x  = 4.13 และ S.D. =0.79)  และ 
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ( x  = 4.08 และ S.D. =0.61) 
ตามลาํดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผดุงปญญา  จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมีคาเฉลีย่สูงสดุ รองลงมา คือ มีการแบงหนาท่ีอยาง
เหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี  และมีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม ตามลําดบั 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรยีนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงายและ
เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน รองลงมา คือ คณิตศาสตรเปนวิชาท่ี
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สงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 
Model สูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  เน่ืองจากการจัดการ
เรียนรูโดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรยีนมีการฝกการคิดแกปญหา และสามารถพัฒนาผูเรยีนใหสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา  หลอเถิน (2552) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง 
ของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรียนรูสูงกวากอนเรียน และงานวิจัยของกัลยา  พัน
ป (2551) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองจัดการเรียนรูแบบซปิปากับกลุมท่ีจดัการ
เรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูรปูแบบซิปปามีคะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวากลุมท่ีจัดการเรียนรู
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวและมีการเคารพกตกิาของกลุมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการแบงหนาท่ี
อยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี  และมีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม ตามลําดับ เน่ืองจากการจัดการ
เรียนรูโดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรยีนมีการฝกการคิดแกปญหา และสามารถพัฒนาผูเรยีนใหสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสคุนธ สินธพานนท และคณะ (2554) ไดกลาววา โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เปน
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี ซึ่งมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ้ง
เปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) ผูเรยีนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ ผูสอนเปนผูจัด
ประสบการณ การเรียนรูใหแกผูเรยีน ผูเรยีนมีสวนรวม (Active Participation) โดยการมสีวนรวมอยางกระตือรือรนมีใจจด
จอผูกพันกับสิ่งท่ีทํา ศึกษา คนควา รวบรวมขอมลู แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางกัน ผูเรียนรูจักสรางองค
ความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการคูกับการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงาย
และเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน รองลงมาคือ คณิตศาสตรเปน
วิชาท่ีสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามี
ความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลาํดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรียน
มีการฝกการคิดแกปญหา และสามารถพัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพัฒน 
กันทะวงค (2551) นักเรียนท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพโดยรูปแบบการเรยีนการสอนแบบซิบปาโมเดล ในวิชาคณิตศาสตรมี
ผลการเรยีนรูท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียนท่ีพึงประสงคและมีเจตคติท่ีดตีอวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน รวมท้ังมี
เจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบซิปปาโมเดล 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ในขณะการทํางานเปนทีมครูผูสอนควรเขาไปกระตุนใหนักเรยีนชวยเหลอืกันในกลุมอยูเสมอ เพ่ือใหนักเรียนทุก
คนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานอยูตลอดเวลา 
 2. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบคะแนนของตนเอง
และคะแนนกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 
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 ขอเสนอแนะในทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรทําการศึกษาคนควาผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เปนตน เพ่ือนํามา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 
Math Camp activities to promote mathematics problem solving skills for grade 4 to 6 students       

สุรศักดิ์ อุดมสุข1  นันทวดี แกววิเชียร1  ประกิต ประเทศ1  จิดาภา เอ่ียมสําอางค1   
นิศารัตน บัวขาว1 และ ยุภาดี ปณะราช2 

Surasak Udomsuk1  Nantawadee Kaewwichien1  Prakit Prates1 Jidapha Aiamsum-arng1  
 Nisarat Buakhao1  and  Yupadee Panarach2 

 
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2 อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง 
คณิตศาสตร เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปน
ทีมและเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดคายคณิตศาสตร กลุมเปาหมาย จํานวน 56 คน เปนนักเรียนโรงเรียนบานเพชร
นิยมและโรงเรียนบานปางลับแล จังหวัดกําแพงเพชร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง 6 เครื่องมือวิจัย ไดแก กิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะ
การทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวางแผน (P) ข้ันดําเนินงาน 
(D) ข้ันประเมินผล (C) และข้ันปรับปรุง (A) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัยพบวา 
   1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก  
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการเปนกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมทักษะการแกปญหา ใน  
4 ข้ันตอนไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันข้ันวางแผน ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบ และกิจกรรม
นันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอมในการเขารบัความรูในเน้ือหาวิชาการ เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียน
คณิตศาสตร 
  2.  นักเรียนมีทักษะการแกปญหา หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียน
ทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จ
ทันเวลาท่ีกําหนด และนักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ
ของนักเรียน และขณะท่ีครูสอนนักเรียนจะตั้งใจและติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมคายคณิตศาสตร / ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร/ทักษะการทํางานเปนทีม /    

เจคติตอคณิตศาสตร 
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Abstract 

The purposes of this research were to develop the Math Camp activities to promote 
mathematics problem solving skills, to compare mathematics problem solving skills with criterion, 
and to study teamwork skills and attitude toward mathematics after using Math Camp activities. The 
target were 56 students from Ban Phet Niyom School and Banphanglablea School in 
Kamphaengphet province in grade 4 to grade 6. Research tools including the Math Camp activities to 
promote mathematics problem solving skills, Problem solving skills test, the questionnaire about 
teamwork skills and attitude toward mathematics. The methodology was conducted 4 stage: Plan 
(P), Do (D), Check (C) and Act (A). The data were analyzed by content analysis, average, standard 
deviation, and independent samples t-test. 

The result found that: 
1.  The Math Camp activities to promote mathematics problem solving skills were divided  

into 2 types consisted the academic activities and recreation activities. The academic activities which 
was focus on mathematics problem solving skills in four steps were Understanding the problem, 
Devising a plan, Carrying out the plan, and Looking back. Each recreation activities focus of enjoying 
and to prepare the students ready to academic activities.  

2.  The students had problem solving skills after using Math Camp activities was  
significance higher than 70% at .05 level. 

3.  The students had teamwork skill in high level, the highest average score on they are 
willing to work without a request, then their participation in the work done at that time, and their 
opinion are useful for group, on many level respectively. 

4.  The student had at the attitude toward mathematics in high level, their feel happy 
when learn mathematics, then mathematics is a challenging without subject, and I concentrate and 
follow without feeling tried while teacher teaching. 
 
The Keywords: Mathematics camp / problem solving / teamwork skills / attitude toward 

Mathematics 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดําเนิน 

ชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสาระตามหลักสูตรควบคูไปกับการพัฒนาทักษะ

ใหมๆ ท่ีจําเปน อันไดแก ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการ

ทํางาน ซึ่งทักษะการแกปญหาก็เปนหน่ึงในทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม อันจะกอใหเกิดความพรอมของนักเรียน เพ่ือ

เขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึน (ไสว ฟกขาว, 2558) การแกปญหาเปนทักษะท่ีเปนประโยชนสําหรับการ

เผชิญกับความยุงยากของปญหาตางๆ เปนความสามารถในการใชประสบการณกําหนดทางเลือกเพ่ือจัดการกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตอยางเปนระบบและเหมาะสมกับตนเองท่ีสุด แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหาใหกับนักเรียนน้ัน 

ตองใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะของการแกปญหาในประเด็นปญหาท่ีหลากหลาย ใหประสบการณโดยตรงของปญหาใน

ชีวิตประจําวัน จึงจะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการแกปญหา (ไพโรจน คะเชนทร, 2555)     

  กิจกรรมคายเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ท่ีชวยเพ่ิมพูน สงเสริมทักษะการทํางานเปนทีม ฝกความ

เปนผูนําและผูตาม (วารสารวิชาการ, 2552)  ซึ่งกิจกรรมคายคณิตศาสตร เปนกิจกรรมท่ีผสมผสานท้ังกิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนันทนาการ โดยกิจกรรมวิชาการจะเปนการเรียนรูในเน้ือหาคณิตศาสตร สวนกิจกรรมนันทนาการ เปน
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กิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร และเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรดวย ซึ่งกิจกรรม

คายคณิตศาสตรน้ีจะชวยในการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และความสามารถทางคณิตศาสตร ดวยการใหนักเรียนได

ลงมือทํา คิด ตัดสินใจ แกปญหา และเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลายดวยตนเอง (สถาบันการสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2549) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการแกปญหา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีมใหกับนักเรียน สามารถจัดกิจกรรม

ท่ีชวยสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล 

หรือความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ (อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช, 2560)  

จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะ 

การแกปญหาทางคณิตศาสตรใหกับนักเรยีน โดยหวังวานักเรียนจะเกิดทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร เกิดเจตคติท่ี

ดีตอคณิตศาสตร และยังพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของนักเรียนในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน 

ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 
   2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรกับเกณฑ 
รอยละ 70 

3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร 

4.  เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 
ทางคณิตศาสตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตร สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ดานเน้ือหา 

  เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สอดคลองกับ
เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
จํานวน 5 สาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความ
นาจะเปน  
  ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน   ไดแก  การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
  ตัวแปรตาม   ไดแก - ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

- ทักษะการทํางานเปนทีม  
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย 

นักเรียนโรงเรียนบานเพชรนิยม ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 50 คน 
 และโรงเรียนบานปางลับแล ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 6 คน ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 รวมท้ังสิ้น 56 คน  
  เครื่องมือวิจัย 

1.  กิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมดําเนินการ 
ใน 2 ลักษณะ ไดแก  

1.1. กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย สาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน สาระการเรียนรูละ 1 กิจกรรม แตละกิจกรรมมี 4 ข้ันตอน คือ  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปท่ีตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร 
ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดท่ีเก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา  
ท่ีกําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม  
     ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบได
คนพบวิธีการแกปญหาใหม 
     ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในข้ันตอนตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือพิจารณา 
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีข้ึนกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาท่ีผานมา 
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลข้ึนกวาเดิม 

1.2. กิจกรรมนันทนาการ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ กิจกรรมทศกัณฑ กิจกรรมแขงเบ้ีย กิจกรรม 
คณิตศิลป และกิจกรรมใจดวงนอย 

2.  แบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ  
4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบสอบถาม มีแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี        

ข้ันวางแผน (Plan : P) ดําเนินการดังน้ี            
1.  ประชุมเพ่ือคิดออกแบบกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  

ซึ่งจะเนนสงเสริมทักษะการแกปญหา โดยเน้ือหาของแตละกิจกรรมจะจัดอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในสาระการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูล
และความนาจะเปน  

2.  จัดเตรียมอุปกรณ และวางหนาท่ีในการดําเนินงานตางๆ เปนการทําความเขาใจของแตละกิจกรรม 
ระหวางคณะผูวิจัยและคณะวิทยากร 

การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 

      ท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 

- ทักษะการแกปญหาทางคณติศาสตร  

- ทักษะการทํางานเปนทีม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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3.  ติดตอประสานกับทางโรงเรียนและคณะครู เพ่ือกําหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม 
คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ (Do : D) ดําเนินการดังน้ี          
1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนเวลา  

2 วัน โดยจัดเปนฐานการเรียนรูแตละฐานแยกตามสาระการเรียนรู ไดแก จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต 
และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน แตละฐานจะดําเนินการจัดกิจกรรม 4 ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันทําความเขาใจปญหา เปนการมองไปท่ีตัวปญหาพิจารณาวาปญหาตองการอะไร 
ปญหากําหนดอะไรใหบาง มีสาระความรูใดท่ีเก่ียวของบาง คําตอบของปญหาจะอยูในรูปแบบใด  

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันวางแผน เปนการพิจารณาวาจะแกปญหาดวยวิธีใด จะแกอยางไร ปญหา 
ท่ีกําหนดใหน้ีมีความสัมพันธกับปญหาท่ีเคยมีประสบการณในการแกปญหามากอนหรือไม 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันดําเนินการตามแผน เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวโดยเริ่มจาก 
การตรวจสอบความเปนไปไดของแผน เพ่ิมเติมรายละเอียดตางๆใหชัดเจน แลวลงมือปฏิบัติจนกระท่ังสามารถหาคําตอบ
ไดคนพบวิธีการแกปญหาใหม 

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ เปนการมองยอนกลับไปในข้ันตอนตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือพิจารณา 
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา ทบทวนวาวิธีแกปญหาอยางอ่ืนอีกหรือไม พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปญหาใหกะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมดีข้ึนกวาเดิม และมองถึงการนําไปใชประโยชนจากวิธีการแกปญหาท่ีผานมา 
ขยายแนวคิดในการแกปญหาใหกวางไกลข้ึนกวาเดิม โดยนักเรียนจะเดินเวียนเขารวมกิจกรรมในแตละฐานซึ่งมีคณะ
วิทยากรเปนพ่ีเลี้ยงประจําฐาน  

2.  กิจกรรมในแตละจะเริ่มจากการรองเพลงคณิตศาสตรและแสดงทาทางประกอบ ซึ่งเปนเพลง 
ประจํากลุมจากน้ันใหนักเรียนแนะนําตัวเพ่ือเปนการทําความรูจักกับพ่ีเลี้ยงประจําฐาน จะเริ่มทํากิจกรรมวิชาการตาม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรแบงกลุมนักเรียนกลุมน้ัน เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสนุกสนานและสรางสรรค หลังจาก
การแขงขันพ่ีเลี้ยงประจําฐานแจกสรุปความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการแกปญหาของเน้ือหาในฐานน้ัน แตละฐานจะมี
กระบวนการแกปญหาท่ีแตกตางกันออกไป      

ข้ันประเมินผล  (Check : C ) ดําเนินการดังน้ี         
นักเรียนทําแบบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และ 

แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร         
ข้ันปรับปรุง (Act : A) ดําเนินการดังน้ี         
ประชุมเพ่ือติดตามผลดําเนินงานสวนท่ีเปนตามแผน และไมเปนไปตามแผน เอนําผลไปปรับปรุงตอไป 

เปน 2 ระยะ คือ         
ระยะท่ี 1 หลังจากดําเนินกิจกรรมในวันแรก คณะวิทยากรประชุมสรุปผลการดําเนินงานใน 

แตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
ท่ีควรปรับปรุงแกไข กิจกรรมสวนใหญเปนไปตามแผน สวนกิจกรรมท่ีไมเปนไปตามแผน ไดแก มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม
ฐานไมเพียงพอ เครื่องเสียงขัดของ มีนักเรียนจากโรงเรียนบานปางลับแลมาเขารวมกิจกรรมเพ่ิม จํานวน 6 คน 

ระยะท่ี 2 หลังจากดําเนินกิจกรรมในวันท่ีสอง คณะวิทยากรประชุมสรุปผลการดําเนินงานใน 
แตละกิจกรรม พิจารณาหาขอผิดพลาดในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
ท่ีควรปรับปรุงแกไข กิจกรรมสวนใหญเปนไปตามแผน สวนกิจกรรมท่ีไมเปนไปตามแผน ไดแก การแสดงของคณะ
วิทยากรมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  ตัดกิจกรรมอําลาออกเน่ืองจากเวลาในการดําเนินกิจกรรมไมพอ ชวงประกาศ
รางวัล เน่ืองจากคุณครูผูมอบรางวัลทานแรกติดธุระกะทันหันทําใหลําดับการมอบรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง  
   การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ซึ่งเก็บขอมูลจาการ 
สนทนากลุม และใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
   2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 
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ทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 70 โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญท่ี .05 

3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดคายวิชาการของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย 
ดังน้ี 

4.50 – 5.00       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับมาก 
2.50 – 3.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับนอย 
1.00 – 1.49       หมายถึง ทักษะการทํางานเปนทีม/เจตคติตอคณิตศาสตรในระดับนอยท่ีสุด 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผลการวิเคราะห เปนดังน้ี 

1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปางลับแล โดยกิจกรรมแบงออกเปน  
2 สวน คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ รายละเอียด ดังน้ี  

1.1  กิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 สาระการเรียนรู  จํานวน 7 กิจกรรม 
ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการ
วิเคราะหขอมูลและความจําเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตสาระการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู  
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก  

1.  ข้ันทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวนเน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการ 
เลนเกมของฐานน้ันๆ  

2.  ข้ันวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน   
3.  ข้ันดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวรวมกัน                      
4.  ข้ันตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณาความถูกตองของคําตอบและ 

วิธีการแกปญหา การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังภาพท่ี 1 ถึงภาพท่ี 5 
 

   
ภาพท่ี 1 สามทหารเสือ      ภาพท่ี 2 บันไดงูสมการ 

   
ภาพท่ี 3 กูระเบิด       ภาพท่ี 4 โดมิโน  
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ภาพท่ี 5 แทนแกรม 
 

1.2 กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร      
และเปนการเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร  

2.  การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1  
ตาราง 1  แสดงผลเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการเขารวมกิจกรรม 

     คายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรกับเกณฑรอยละ 70  

 n k x  S.D. t Sig. 
1.ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 56 14 15.07 2.72 2.99 .004 

 p < .05 
จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา 

ทางคณิตศาสตร มีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.72 โดยมีคา t = 2.99 และ คา Sig. = .004  

3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการ 
แกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบานปาง
ลับแล พบผลดังตาราง 2  
         
ตาราง 2  เพ่ือแสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม หลังการจัดกิจกรรมคาย 
      คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

ทักษะการทํางานเปนทีม x  S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางาน 4.29 0.89 มาก 
2. ขาพเจาทํางานตามหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 4.52 0.76 มากท่ีสุด 
3. ขาพเจาใหความชวยเหลือภายในกลุม 4.23 0.87 มาก 
4. ขาพเจาเคารพกติกาของกลุม 4.29 0.80 มาก 
5. ขาพเจาสามารถเปนผูนําของกลุมได 3.36 1.46 ปานกลาง 
6. ขาพเจาแสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 4.38 0.75 มาก 
7. ขาพเจารับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.30 0.97 มาก 
8. ขาพเจากระตือรือรนในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.23 1.01 มาก 
9. ขาพเจามีสวนรวมในการทําใหผลงานมีความถูกตอง 4.34 0.88 มาก 

10. ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 4.48 0.95 มาก 

รวม 4.24 1.00 มาก 
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จากตาราง 2  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน 
ปางลับแล มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.24 และ S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขาพเจาทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.52 และ S.D. = 0.76) รองลงมาคือ 
ขาพเจามีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ( x = 4.48 และ S.D. = 0.95)  และขาพเจาแสดงความคิดเห็น
ท่ีมีประโยชนตอกลุม ( x = 4.38 และ S.D. = 0.75) ตามลําดับ   

4. การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน
ปางลับแล พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) เจตคติท่ีมีตอคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมคาย 
  คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. ความหมาย 
1. ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร 4.77 0.54 มากท่ีสุด 
2. ขาพเจาอยากเรียนคณติศาสตรทุกวัน 4.13 0.81 มาก 
3. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถของขาพเจา 4.39 0.71 มาก 
4.ขณะท่ีครสูอนขาพเจาจะตั้งใจและตดิตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 4.32 0.81 มาก 
5. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชใน 
   ชีวิตประจําวันได 

 
4.46 

 
1.25 

 
มาก 

6. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความรอบคอบและมีเหตุผล 3.73 1.31 มาก 
7. ขาพเจาคิดวาวิชาคณติศาสตรสามารถทําใหเกิดความคดิริเริ่มสรางสรรค 3.75 1.15 มาก 
8. วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจาเปนคนท่ีคดิอยางเปนระบบ 4.07 1.28 มาก 
9. ขาพเจาชอบเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร 4.07 1.11 มาก 
10. ขาพเจาคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนาน 3.73 1.20 มาก 

รวม 4.04 1.10 มาก 

จากตาราง 3  พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 โรงเรียนบานเพชรนิยมและโรงเรียนบาน 
ปางลับแล มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.04 และ S.D. = 1.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขาพเจามีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.77 และ S.D. = 0.54)  รองลงมาคือ วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ ( x = 4.39 และ S.D. = 0.71) และขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและ
ติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย ( x = 4.32 และ S.D. = 0.81) ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 
1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรม 

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดยท่ีกิจกรรมวิชาการ ประกอบดวย เน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงปท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 5 
สาระการเรียนรู  จํานวน 7 กิจกรรม ประกอบดวย เทคนิคคิดเลขเร็ว ประลองปญญา จํานวนและการดําเนินการ การ
วัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน การจัดกิจกรรมวิชาการในแตละสาระการเรียนรู  
ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันทําความเขาใจปญหา วิทยากรพูดคุยและทบทวน
เน้ือหาอธิบายกติกาและวิธีการเลนเกมของฐานน้ันๆ ข้ันวางแผน นักเรียนกําหนดแนวทางในการแกปญหารวมกัน   
ข้ันดําเนินการตามแผน ดําเนินการตามแผนท่ีไดวางไวรวมกัน  และข้ันตรวจสอบ วิทยากรและนักเรียนรวมกันพิจารณา
ความถูกตองของคําตอบและวิธีการแกปญหา  สวนกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนานในการ
เรียนคณิตศาสตร โดยเพลงท่ีใชในกิจกรรมมีท้ังเพลงคณิตศาสตรและเพลงสนุกสนานพรอมทาทางประกอบ เปนการฝก
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ใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางเจตคติท่ีดตีอคณติศาสตร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะจัดกอนเริ่มกิจกรรม 
ระหวางทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมวิชาการ 

2.  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะ 
การแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมในกิจกรรม รวมท้ังความสามัคคีกันภายในกลุม 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ  
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีสวนในการทําใหผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด และแสดงความคิดเห็น 
ท่ีมีประโยชนตอกลุม ตามลําดับ 

4.  นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตร อยากเรียนคณิตศาสตร และมีความสุขท่ีไดเรียนคณิตศาสตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาหน่ึงท่ีทาทายความสามารถ และขณะท่ีครูสอนขาพเจาจะตั้งใจและติดตามโดยไม
รูสึกเบ่ือหนาย ตามลําดับ   

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยกิจกรรมแบง 

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ ในแตละกิจกรรมวิชาการ ดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 
ข้ันทําความเขาใจปญหา ข้ันวางแผน ข้ันดําเนินการตามแผน และข้ันตรวจสอบ เปนการเพ่ิมพูนความรูจากการลงมือ
ปฏิบัติ และยังชวยเสริมสรางทักษะการแกปญหา สวนกิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสนุกสนานในการ
เรียนคณิตศาสตร และเปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเริ่มกิจกรรม เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและทักษะ
การทํางานเปนทีม และยังฝกใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก โดยจัดใหกิจกรรมอยูในชวงกอน ระหวาง และหลังการ
ทํากิจกรรมวิชาการ สนับสนุนโดยผลวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะราช (2560) กลาววา การจัดคาย
คณิตศาสตร ท่ีมีท้ังกิจกรรมวิชาการในการเรียนรูเน้ือหาคณติศาสตร และกิจกรรมนันทนาการท่ีชวยเพ่ิมความสนุกสนาน
ในการเรียนคณิตศาสตร ชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและทักษะการทํางานเปนทีม และสอดคลองกับสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552) กลาววา คายคณิตศาสตรเปน
กิจกรรมท่ีจัดอยูในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเพ่ิมพูนความรู ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติ
จริง และความสามารถทางคณิตศาสตร โดยในการจัดกิจกรรมมีท้ังกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ โดย
สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) กลาววา คายคณิตศาสตรเปนกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี เชน ทักษะการแกปญหา  การใหเหตุผล หรือ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยสอดแทรกอยูในกิจกรรมฐานตางๆ  

2. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะการ 
แกปญหา สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคาย
คณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางถูกตอง โดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสนุกสนานไป
พรอมกัน และในข้ันตอนการจัดกิจกรรมเริ่มจากการทําความเขาใจปญหา การวางแผน การดําเนินการตามแผน และ
การตรวจสอบรวมกันอีกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2555) นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา แลว
การเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดทักษะการแกปญหา รวมท้ังทักษะตางๆท่ีจําเปนใน
การดําเนินชีวิต และ บัวบาน วัฒนาศีล (2552) กลาววา การจัดกิจกรรมคายพุทธคณิตท่ีเนนใหนักเรียนแสดงข้ันตอน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร มีกิจกรรมฐานท่ีหลากหลาย ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณเรียนรูท่ีแปลกใหม กระตุน
ใหคิด และกระตือรือรนในการท่ีจะเรียนรูดวย 

3. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีทักษะการ 
ทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีการจัดใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน มีการโตตอบกันระหวางกลุม มีการแขงขันและรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการฝกทักษะการทํางานเปนทีม รวมท้ังยังฝกใหนักเรียนรูจักการอยูรวมกันกับผูอ่ืน การชวยเหลือ
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ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม สอดคลองกับ สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2549) ซึ่งกลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดคายคณิตศาสตร เพ่ือฝกใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนทีม ฝกการ
อยูรวมกับผูอ่ืน การชวยเหลือกัน เปนผูนําและผูตามท่ีดี รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ มาเลียม 
พินิจรอบ (2549) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมท่ีมีตอทักษะการแกปญหา เปนการฝกให
นักเรียนมีการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในตัวกิจกรรมก็สงผลใหนักเรียน
เกิดความสนุกสนานเปนกันเอง 

4. นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร มีเจตคติตอ 
คณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรมีการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และกิจกรรมนันทนาการ ท่ีชวยใหนักเรียนไดผอนคลายกอนท่ี
จะเขารับการเรียนเน้ือหาคณิตศาสตร มีการรองเพลงพรอมแสดงทาทางประกอบ เลนเกมตางๆ สงผลใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนและสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนการสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ผลดังกลาวสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการจัดคายคณิตศาสตร เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร มีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร 
สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) และงานวิจัยของ อุไรวรรณ ปานทโชติ และยุภาดี ปณะ
ราช (2560) พบวา กิจกรรมคายคณิตศาสตรชวยเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 

ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  ควรศึกษาข้ันตอนการทํากิจกรรมใหชัดเจน และทดลองฝกทํากิจกรรมตางๆ กอนท่ีจะดําเนินการ 
จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร    
   2.  การทํากิจกรรมนันทนาการ เปนการเตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมวิชาการ และทํากิจกรรม 
ตอไป จะตองทําใหเกิดเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย นักเรียนไมรูสึกเบ่ือ      
   3.  สามารถนําข้ันตอนของกิจกรรมคายคณิตศาสตร ไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในสาระ 
การเรียนรูอ่ืนๆและสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได     
   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตร เพ่ือเสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร ไดแก ทักษะการคิด 
ริเริ่มสรางสรรคและคิดเชิงนวัตกรรม   
   2.  การพัฒนากิจกรรมคายคณิตศาสตรท่ีสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พรอมท้ังศึกษา 
ความคงทนในการเรียน 
  3.  ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากเขารวมกิจรรมคายคณิตศาสตร 
 

เอกสารอางอิง 
 

บัวบาน วัฒนาศีล. (2552). ผลการจัดกิจกรรมคายพุทธคณิตเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร  
  เร่ืองลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5. กรุงเทพฯ: 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
มาเลียม พินิจรอบ. (2549). ผลการจัดกิจกรรมคณิตศาสตรดวยกระบวนการกลุมท่ีมีตอทักษะการแกปญหาเร่ือง 

อัตราสวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ. 

วิจารณ พานิช. (2555). วิถีสรางการเรียนรูเพ่ือศิษยในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ. 
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2549). คูมือการจัดคายคณิตศาสตรมหัศจรรย. กรุงเทพฯ:    

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. 
สุดาวรรณ เครือพานิช. (ม.ป.ป.). การเรียนผานกระบวนการคาย. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 



818 
 

 

สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2552.(2552).   
รายงานการ วิจัยคายอยางสรางสรรค.ม.ป.ท. 

อุไรวรรณ ปานทโชติและยุภาดี ปณะราช. (2560).การพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรดวยภาษาอังกฤษ โดยใชคาย 
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2, นําเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4. 22 ธันวาคม 
2560. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

ไพโรจน คะเชนทร. (2558). ทักษะการแกปญหา. ม.ป.ท. 
ไสว ฟกขาว. (2542). ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ : เอมพันธ 
 
 
 
 



819 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

แบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

Development of Mathematics learning achievement subject Probability for nine – grade 

students by hands – on learning activities undertook constructivist theory 

สุรินทร  ตาหยอง1
 สุวิชา  ทูรวัฒน2 และวิภาดา นาเลา3

 

Surin  Tayong1
   Suwicha  Turawat2 and Wipada  Nalao3 

 
1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

2ครูโรงเรียนน้ําหนาววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 
3อาจารยประจาํสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความนาจะเปน กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิซึม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หอง 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 21 
คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 1 หองเรียน โดยโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละ
ความสามารถ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
ซึม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  

ผลการวิจัยพบวา  
หลังการจดัการเรียนรูแบบปฏิบัตกิารตามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏบัิติการตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรคัติวิซึม มีนัยสําคญัท่ีระดบั .01 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา การจัดการเรยีนรูแบบปฏิบัติการตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ เรือ่ง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณณ

ท่ีตั้งไว สามารถนํามาใชเปนสื่อนวัตกรรม เพ่ือแกปญหาในการเรียนการสอนได 

คําสําคัญ : แผนการจัดการเรียนรู / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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Abstract 

 The purposes of the research were to compare their learning achievement subject 

Probability before and after learning with mathematics learning management by hands – on learning 

activities undertook constructivist theory. The samples consisted of 21 nine – grade students 

Namnaowittayakom school Namnao district Phetchabun province. The employed research 

instrument were 1) learning management plans subject Probability by hands – on learning activities 

undertook constructivist theory ; and 2) a learning achievement test. Statistics employed for data 

analysis were the mean and standard deviation and used t – test dependent was employed for 

testing hypotheses. 

 The results of the study were as follows : 

 Mathematics learning achievement subject Probability after was significantly higher than 

before that learning management by hands – on learning activities undertook constructivist theory at 

the .01 

The Keywords : Learning management plans / Mathematics learning achievement 

ความเปนมาและความสําคัญ 

คณิตศาสตรเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีสําคัญกลุมหน่ึงในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังน้ีเพราะคณิตศาสตร

มีบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนาความคิดของมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ

แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 

และแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม อีกท้ังยังเปนยังเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจน

ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากน้ี

คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญาและอารมณ สามารถคิดเปนทําเปน

แกปญหาเปนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กัลยา พันป, 2551, 3 ; อางถึงใน แกวตา ศรีจันทร,2553, 

1) 

จากความสําคัญดังกลาว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีนโยบายในการพัฒนา

เยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห                       

คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ                     

การท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ัน จะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะ

กระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ซึ่งผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน

เก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ัง

สามารถนําความรูน้ันไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน ไดแก 

ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และ

การนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอ่ืน ๆ และมีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณมีความเช่ือมั่นในตนเอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล พรอมท้ัง

ตระหนักในคุณคา และมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)   
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 จากการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของโรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการวัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู 

ภาคเรียนท่ี 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 เรื่อง ความนาจะเปน มีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบต่ํา

รอยละ 15.63 พบวา คาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีสอบไมผานรอยละ 42.20 ของคะแนนสอบปลายภาค ซึ่งเปนจุดประสงค

การเรียนรูท่ีมีคาเฉลี่ยของนักเรียนท่ีสอบไมผานมากท่ีสุด อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนสวนใหญไมชอบวิชาคณิตศาสตร 

เพราะคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีตองมีการทําความเขาใจในเน้ือหา หลักการและทฤษฎี ตองมีการทบทวนหลายครั้งเพ่ือให

สามารถนําความรูมาใชได ซึ่งอาจทําใหเกิดความเบ่ือหนายและสงผลใหนักเรียนมีเจตคติไมดีตอวิชาคณิตศาสตรและมี

ผลกระทบตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสูงข้ึน พบวาโดยสวนใหญองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนคือ ครูผูสอน เพราะ

ครูผูสอนสามารถนําเอารูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการสอนไปใชเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

และทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร ฉะน้ันครูผูสอนตองเลือกรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการสอนให

เหมาะสมกับสภาพการเรียนของผูเรียนและการแกไขขอบกพรองท่ีเปนปญหาในการเรียนของผูเรียน หรืออาจจะ

พัฒนาการสอนน้ันจนกวาจะเกิดผลด ี

จากปญหาขางตนผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการและ
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเปนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการ
ปฏิบัติจริง ยึดหลักการจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ ท่ีเปนรูปธรรม จึงทําให
นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ไดเรียนรูอยางสนุกสนานโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสื่อท่ีเราความสนใจ จน
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจ และสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง โดยครูผูสอนจะเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนํา 
ไดมีผูวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการและการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
ไว 

เจริญศักดิ์ ชูวงษ และคณะ (2557, บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะ
เปนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนไดรับการสอน และการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเมื่อ
บุคคลแตละคนไดรับประสบการณจะสรางกฎเกณฑและรูปแบบของการคิด และการเขาใจท่ีสอดคลองรับกันไดกับ
ประสบการณของตนเอง การเรียนรูจึงเปนกระบวนการของการปรับรูปแบบโครงสรางความรูความคิดใหเขากับ
ประสบการณใหมในแตละบุคคล  จามรี สมานชาติ และคณะ (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาและทําวิจัยสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะเปนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอน
ไดรับการสอน 
 จากกรณีดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยกิจกรรมการเรียนรูแบบ

ปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมน้ัน จะเปนเปนแนวทางใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี และพัฒนาเปน

นวัตกรรมอ่ืน ๆ ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความนาจะเปน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรยีน ดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏบัิติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคั

ติวิซึม 
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สมมติฐานการวิจัย 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

ขอบเขตการวิจัย 

ดานเนื้อหา  

การวิจัยครั้งน้ี ใชเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551เรื่อง ความนาจะเปน ท่ีประกอบไปดวย ความนาจะเปน การทดลองสุมและ

เหตุการณ ความนาจะเปนของเหตุการณ และความนาจะเปนกับการตัดสินใจ 

ดานตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแก การจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ดานระยะเวลา 

ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเน้ือหา 12 

คาบ โดยมีการปฐมนิเทศและทดสอบกอนเรียน 1 คาบ และทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ 1 คาบ รวม 14 คาบ 

คาบละ 50 นาที  

กรอบแนวคิด 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  

ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม อําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ท่ี

กําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 44 คน 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หอง 1 โรงเรียนนํ้าหนาววิทยาคม อําเภอนํ้าหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 21 คน โดยการ

สุมแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) โดยโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละความสามารถ 

เครื่องมือวิจัย 

1.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความ

นาจะเปน จํานวน 14 แผน รวม 14 คาบ คาบละ 50 นาที 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร

กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความนาจะเปน โดยเปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

   

การจัดการเรยีนรูแบบปฏิบัติการ

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่อง ความนาจะเปน 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บรวบรวมขอมลู ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ไดแก 
 1.  ข้ันวางแผน ดําเนินการดังน้ี 

 1.1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเน้ือหา เรื่อง ความนาจะเปน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูคณติศาสตร และการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
 1.2 จัดทําเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรคัติวิซึม เรื่อง ความนาจะเปน และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร 

 2.  ข้ันดําเนินการ มีดังน้ี 
 2.1 ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง โดยการจัดการเรียนรูปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎี

คอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนเริ่มกระบวนการเรียนการสอนได ผูวิจัยไดใหผูเรียนได

ทําแบบฝกและแบบทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.2 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกครั้ง  

 3.  ข้ันประเมินผล ดําเนินการดังน้ี 

  ผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการทดลองมาทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน กอนเรียนกับ

หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

 4.  ข้ันปรับปรุง  

  ผูวิจัยนําผลท่ีไดจากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ในสวนท่ีเปนขอบกพรองมาหาวิธีการ

ปรับปรุงแกไข เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใชครั้งตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  หาตาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนท่ีไดจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 2.  วิเคราหหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

เรื่อง ความนาจะเปน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง ตาม

เน้ือหาและความตรงตามโครงสราง (IOC) จากผูเช่ียวชาญ พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1 

 3.  วิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน โดยใชสูตร KR – 20 พบวา ความความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.32 – 

0.77 คาอํานาจจําแนก มีคาเทากับ 0.27 และคาความเช่ือมั่น มีคาเทากับ 0.87  

 4.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

โดยการ ทดสอบคาที (t – test แบบ Dependent Samples)  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนกอนเรียน

กับหลังเรียนดวยการจัดการเรยีนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ไดผลดังน้ี 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

 

การทดสอบ 
 

N 
 

     X  
 

D∑  
 

 
2D∑  

 

t 

กอนเรียนดวยชุดการเรียนรูคณติศาสตร 21 7.67 
127 1,133 6.486

*
 หลังเรียนดวยชุดการเรยีนรูคณิตศาสตร 21 13.71 

  * ท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนท่ีเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตรัคติวิซึม เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย 
หลังการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่ง ความนาจะเปน สูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏบัิติการตามแนวคิด

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ความนาจะ

เปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิซึม ผลปรากฏวา หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความนาจะเปน   สูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึม มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ สุเจริญศักดิ์ ชูวงษ และคณะ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบปฏิบัติการเรื่อง ความนาจะเปน ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและเจต
คติตอการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของกลุม
ทดลองสูงกวาของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติจริง จึงทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน และจามรี สมานชาติ และคณะ 
(2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนการสอน เรื่องความนาจะเปน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ
ทฤษฎีพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับ
ทฤษฎีพหุปญญา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอคณิตศาสตรไมแตกตางกัน แตการตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิซึมเปนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเรียนสามารถสรางสรรคดวยตนเอง ไดเห็นผลงาน
ของตนเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจ นอกจากน้ีผูวิจัยไดจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือให โอกาสนักเรียนไดเลือก อยากลงมือ
ปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปฏิบัติการตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม กอนการเริ่มจัดการเรียนรูผูสอน

ควรวางแผนและเตรียมตัวใหพรอมตองใชเวลาสวนหน่ึงในการวิเคราะหดานเน้ือหาและการสรางสถานการณท่ีนาสนใจ

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันได 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกับสถานการณท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองหลากหลายข้ึน ทําวิจัยในกลุมสาระ

การเรียนคณิตศาสตรในเรื่องอ่ืน ๆ เชน พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร เปนตน และควรทําวิจัยในรูปแบบของการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
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หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เร่ือง เศษสวน ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4  
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บทคัดยอ 

  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กับเกณฑรอยละ 80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือศึกษาความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม 
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิค CCR แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
และแบบวัดความมีวินัยในตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชคา เฉลี่ย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  
(t-test Dependent) 
  ผลการวิจัยพบวา  
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความมีวิ นัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค CCR 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเขา เรียนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา และ
เมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร / ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร / ความมีวินัยในตนเอง 
  / การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 

 

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
2 อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชร 
3 ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนบานเพชรนิยม 
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Abstract 
  The purposes of this research were to compare achievement in mathematics of Grade 4  
students after the learning activities CCR method with the set 80 percents criterion, to compare 
achievement in mathematics of Grade 4 students before and after the learning activities CCR 
method, to compare problem solving ability in mathematics of Grade 4 students before and after 
the learning activities CCR method and to study self-discipline of students Grade 4 After learning 
activities CCR method. The population in this study were Grade 4 students, second semester of 
academic year 2017 at Banphetniyom School, Kamphaeng Phet Province 8 people. Tools used in the 
research are Planning of learning management  by using CCR method about fraction (total of 8 
plans), mathematical learning achievement test, mathematical problem solving ability test and self-
discipline measure. The statistics used for data analysis the average, A standard deviation and t-test 
Dependent samples. 
  The study indicated that 
  1.  The grade 4 student had achievement in mathematics after learning activities CCR 
method higher than the 80 percent level of statistical significance .05. 
  2.  The grade 4 student had achievement in mathematics after learning activities CCR 
method higher than the previous class. The statistical significance level .05. 
  3.  The grade 4 student had problem solving ability in mathematics after learning activities 
CCR method higher than the previous class. The statistical significance level .05. 
  4.  The grade 4 student had Self-disc ipl ine After learning activit ies CCR method in high 
level. The highest average score on the students attend classes and activities on time, then they 
perform duties assigned by the teacher and Submit assignments on time, and When they are 
assigned to they interested in working for the best. 
 

The Keywords: Mathematics Learning Achievement / Problem - solving Ability in Mathematics /  
      Self – discipline / CCR method 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
  สังคมไทยในปจจุบัน พบวา กําลังประสบกับปญหาความไรวินัยของคนในสังคม เห็นไดจากการท่ีสังคมเต็ม
ไปดวยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ท้ังปญหายาเสพติด การแกงแยงชิงด ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ การขาด
ความรับผิดชอบ การทารุณและทํารายรางกาย อาชญากรรม เปนตน และยังพบวา เด็กไทยเอาแตใจตนเองขาดการควบคุม
ตนเอง เน่ืองจากพอแมและผูปกครองไมมีเวลาอบรมและตามใจ เด็กจึงไมไดรับการปลูกฝงวินัยในตน ดวยเหตุน้ีภาระหนัก
จึง เปนหนา ท่ีสําคัญของโรงเรียนในการสรางความมีวินัย อบรมเด็กใหมีวินัย และเนนกระบวนการท่ีควรปลูกฝงตั้งแต
เยาววัยหรือในระดับประถมศึกษาเพ่ือใหเด็กมีท้ังความรู ความเขาใจ ตลอดจนจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 
(จิตรา  เสริมศรี, 2559: 1-2) ในการจัดการศึกษาใหผู เรียนน้ันนอกจากจะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูแลวยังตองพัฒนา
ผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืนๆ ควบคูไปดวย การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545) กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรข้ึนในทุกระดับช้ัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) แตนักเรียนสวนมากไมประสบความสําเร็จในการเรียนคณิตศาสตร
เทาท่ีควร โดยเห็นไดจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ในระดับประเทศนักเรียนสอบไดคะแนนเฉลี่ย 38.06 43.47 
และ 40.47 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2560) จากขอมูลดังกลาว
สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ดังน้ัน จึงตองพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร และทักษะทางคณิตศาสตร เชน ความสามารถในการแกปญหาการแกปญหา เปนตน  
   การจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค CCR เปนการจัด กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และสรางคานิยมท่ีดีใหกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เปน
การจัดการเรียนรู ที่ ร วมแนวคิดจิตตปญญา (Contemplative Education) การโคชช่ิง (Coaching) และการเรียน
การสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ไวดวยกัน ปจจุบันไดมีกระแสความตื่นตัว
และสนใจแนวคิดจิตตปญญา (Contemplative Education) ข้ึนในสังคมอยางกวางขวาง เน่ืองจากมองเห็นวาเรากําลัง
ทบทวนและปฏิวัติการเรียนรูของมนุษยใหมอยางเรงดวน เพราะกระบวนการเรียนรูท่ีเปนกระแสหลักของสังคมใน
ปจจุบันมิไดเปนกระบวนการเรียนรูท่ีสามารถตอบโจทยของโลกและมนุษยได แตกลับสรางและสะสมปญหาท่ีเรงใหเกิด
วิกฤตท่ีรุนแรงและขยายตัวไปอยางรวดเร็ว และเห็นวามีแตการเรียนรูแบบใหมท่ีมุงพัฒนาในดานการวางพ้ืนฐานจิตใจ
และกระบวนทัศนใหมท่ีเปนองครวมอยางแทจริง และเนนการสงเสริมศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง ความงาม
และความดีเทาน้ันท่ีจะชวยนําพาสังคมโลกไปสูความสุขท่ีแทจริงได (ธนา  นิลชัยโกวิทย, 2551: 5) การโคชช่ิง (Coaching) 
หรือสอนแนะ คือ การท่ีโคช (Coach) ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนาและคนหาศักยภาพในตัว และแกไขปญหา ในการ
โคชช่ิงผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนผูเรียน การเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน 
(Researching base Learning) เปนวิธีการสอนท่ีสนับสนุนแนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริม
ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยลักษณะการจัดการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานเนนการสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับดําเนินการวิจัย ดวยการนําเน้ือหาท่ีไดจากการวิจัยมาใชควบคูกับการสอนกระบวนการวิจัยทีละ
ข้ันตอนอยางเปนลําดับ จนผูเรียนเกิดทักษะในการดําเนินการทําวิจัยอยางถูกตอง (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2555) 
  จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความมุงหมายท่ีจะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยใชเทคนิค CCR เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร รวมถึงความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 
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  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร  
  3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร  
  4.  เพ่ือศึกษาความมี วิ นัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร  
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก สาระการเรียนรูทางคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ตัวแปร 
   ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
   ตัวแปรตาม  ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 
       - ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 
       - ความมีวินัยในตนเอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
  
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเ รียนรูดวยเทคนิค CCR เ รื่ อ ง  เศษสวน ชั้นประถมศึกษาป ที่  4 จํานวน 8 แผน 
ดําเนิน 
การสรางโดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติ โดยมี 5 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันท่ี 1 เตรียมความพรอม: ตระหนักรูคือพรอม ข้ันท่ี 2 
แสวงหาความรู: ถามคือสอน ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงสูการปฏิบัติ: ปฏิบัติไดคือเขาใจ ข้ันท่ี 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู: 

การจัดการเรยีนการสอน 
โดยใชเทคนิค CCR 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร 
- ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร 
- ความมีวินัยในตนเอง 
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สะทอนคิดคือรู ข้ันท่ี 5 สะทอนการเรียนรูสูการพัฒนา: เขียนคือคิด และนําไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณา
ความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง  
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มี
คุณภาพดานความเ ท่ียงตรง  โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวา มีคา  
อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเ ช่ือมั่น ตามวิ ธีของ Kuder-Richardson (KR-20) เทากับ 0.88 คาความยากงาย  (p) 
อยูระหวาง 0.4-0.7 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27-0.47 
  3.  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบอัตนัย จํานวน 8 ขอ มีคาคุณภาพดาน
ความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) เทากับ 1.00 และคาความเช่ือมั่น

โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.89 
  4.  แบบวัดความมีวินัยในตนเองเปนแบบสอบถาม 5 ระดับ จํานวน 17 ขอ มีคาคุณภาพดานความเท่ียงตรง 
โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความเช่ือมั่นโดย

การหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.79 
  การเก็บรวมรวมขอมูล 
  1.  ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและแบบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรกอนเรียน 
  2.  จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
  3.  ให นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร และแบบวัดความมีวินัยในตนเองหลังเรียน 
  การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤท ธิ์ทางการ เรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช เทคนิค 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 ใชการ
ทดสอบคาที (t-test one group) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลงัการจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  จังหวัด กําแพงเพชร ใชการทดสอบ
คาที (t-test Dependent) 
  4.  การศึกษาความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการ เรียนการสอนโดยใช เทคนิค  CCR ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 ความมีวินัยในตนเอง ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 ความมีวินัยในตนเอง ระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการ เรียนการสอนโดยใชเทคนิค 
CCRของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80 ผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
     ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร กับเกณฑรอยละ 80  

 N k µ σ t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 8 24.00 27.00 2.62 3.240 .014 

  p < .05 
  จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัด กําแพงเพชร มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 27 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.62 และ t = 3.240 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชร นิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช
     เทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N µ σ t Sig 

กอนเรียน 8 12.25 2.62 
16.364 .000 

หลังเรียน 8 27.00 5.45 

  p < .05 
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมี t = 13.502 
 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียน 
     การสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร 

N µ σ t Sig 

กอนเรียน 8 25.50 7.051 
19.625 .000 

หลังเรียน 8 53.50 9.695 

  p < .05 
  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณติศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี t = 19.625 
 
  4.  การศึกษาความมีวินัย ในตนเองหลังการจัดการ เรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร ผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงผลแสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของความมีวินัยในตนเองหลังการจัดการเรียนการสอน
     โดยใชเทคนิค CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร 

ความมีวินัยในตนเอง µ σ แปลผล 

ดานความเช่ือมั่นในตนเอง    
1. เมื่อไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมนักเรยีนมั่นใจวาสามารถทําได 4.00 0.00 มาก 
2. นักเรียนมีความมั่นใจวาสามารถทําไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของกลุม 
    เขาแขงขันตางๆ 

4.13 0.64 มาก 

3. นักเรียนกลาเสนอความคิดเห็นอยางมั่นใจ 3.75 0.71 มาก 
ดานความตั้งใจจริง    
4. เมื่อนักเรียนไดรบัมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด 4.63 0.52 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนสนใจท่ีทําสิ่งใดนักเรียนจะพยายามหาหนทางทําจนบรรลุผลสําเร็จ 3.63 0.52 มาก 
6. นักเรียนมีความตั้งใจเรียนขณะครูสอน 4.13 0.35 มาก 
ดานความรบัผิดชอบ    
7. นักเรียนติดตามการบานท่ีสงครเูพ่ือแกไขขอบกพรองใหถูกตอง 4.13 0.64 มาก 
8. นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคร ู 4.75 0.46 มากท่ีสุด 
9. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกัน 4.13 0.35 มาก 
ดานความเปนผูนํา    
10. นักเรียนมีความสามารถในการโนมนาวจติใจเพ่ือนใหรวมมือกันทํางาน 4.13 0.64 มาก 
11. นักเรียนเสียสละเวลาในการทํางานกลุมใหสําเร็จ 4.38 0.52 มาก 
12. นักเรียนจะฟงเหตผุลของผูรวมงานแลวนํามาไตรตรองกอนตัดสนิใจ 3.38 0.52 ปานกลาง 
ดานความอดทน    
13. มีความอดทนตอการทํางาน ไมวางานน้ันจะยากเพียงใดก็จะทําจนสําเร็จ 3.75 0.46 มาก 
14. เมื่อถูกตําหนินักเรียนจะไมโตตอบทันทีจะรับฟงเหตผุลกอน 4.00 0.76 มาก 
15. เมื่อมผีูมาแสดงความคิดเห็นขัดแยง นักเรียนจะรับฟงจนจบกอนท่ีจะแสดง 
     เหตุผล 

4.13 0.64 มาก 

ดานตรงตอเวลา    
16. นักเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 4.75 0.46 มากท่ีสุด 
17. นักเรียนเขาเรยีนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลา 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.12 0.40 มาก 

  จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม  จังหวัด กําแพงเพชรมี

ความมีวินัยในตนเอง หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.12 และ  σ = 0.40) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนเขาเรียนและทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ = 5.00 และ σ= 0.00) 

รองลงมา คือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียนสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา (µ = 4.75 และ 

σ= 0.46) และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด  (µ = 4.63 และ σ = 0.52) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลงัการจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความมีวินัยในตนเองหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเขาเรียน
และทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูกับนักเรียน
สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด 
ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ัง น้ี เปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง  (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching 
base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครู
เปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว การจัดการเรียนการสอนแบบ 
CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถวิเคราะหตนเอง 
และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุบิน  ยมบานกวย (2559) ไดทําการวิจัยผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การสํารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
วิจัยเปนฐาน (RBL) ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 73 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching 
base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดยครู
เปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนอกจากน้ี การจัดการ เรียน
การสอนแบบ CCR ยังเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนไดรูจักตนเองท้ังจุดเดนและจุดดอยทําใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไดดวยการคิดใครครวญอยางมีสติสัมปชัญญะ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปยะรัตน  อินทะสุข (2557) ท่ีไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปญญา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ CCR เปนการจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการจิตตปญญา 
(Contemplative Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปน
ฐาน (Researching base Learning) เปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหา
คําตอบดวยตนเองโดยครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
โดยเฉพาะการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ชวยใหผูเรียนได
พัฒนาความสามารถในการแกปญหาหรือทักษะในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับกีรตาพันธุ  ฝาชัยภูมิ (2554: 30) ท่ีได
กลาววา การ เรียนการสอนที่ เนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching base Learning) ทํา ใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะทางปญญา  ทักษะการอานจากการคนควาทักษะการเขียน ทักษะการพูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการ
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คิดข้ันสูง คิดไตรตรอง คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดใชเหตุผลในการแกปญหา ทักษะทางสังคม ทักษะการทํางานรวมกันมีการ
ประสานสัมพันธ  การวางแผนการวิจัย  การประเมินผล ไดเรียนรูองคความรูใหมไดเรียนรูวิธีวิจัยหรือวิธีแสวงหา
ความรูและไดเรียนรูกระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีท่ีตนเองเกิดการเรียนรู 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานเพชรนิยม จังหวัดกําแพงเพชร มีความมีวินัยในตนเองหลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR โดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนเขาเรียน
และทํากิจกรรมตางๆไดทันเวลามคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครู กับนักเรียน
สงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา และเมื่อนักเรียนไดรับมอบหมายงานนักเรียนจะใหความสนใจทํางานใหดีท่ีสุด 
ตามลําดับ ท้ังน้ีเปนการจัดการเรียนการสอนแบบ  CCR เปนจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการจิตตปญญา (Contemplative 
Education) สอนแนะหรือโคชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัยหรือใชวิจัยเปนฐาน (Researching 
base Learning) ซึ่งเปนกระบวนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงไดลงมือหาคําตอบดวยตนเองโดย
ครูเปนเพียงผูแนะนําใหผูเรียนไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว นอกจากน้ีจิตตปญญา
(Contemplative Education) ยังส ง เสริมใหผู เ รียนได เรียนรูการพัฒนาจิตใจ  การรู จักตนเอง และสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เกิดปญญาเขาใจและเขาถึงความจริงอันสูงสุด เกิดความรัก ความเมตตาตอเพ่ือนมนุษย เกิดจิตสํานึกตอ
สวนรวม อันนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข โดยเนนการศึกษาจากการปฏิบัติทําใหผูเรียนไดฝกฝนการมี
วินัยในตนเองเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุขซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสายัณห วงศสุรินทร และคณะ 
(2558) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาความมีวินัยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบวา องคประกอบความมีวินัย มี 5 องคประกอบ 
ไดแก วินัยในหนาท่ี วินัยในตนเอง วินัยตอสวนรวม วินัยของคฤหัสถและสามเณร และวินัยของสามเณร โดยมีความตรง

เชิงโครงสรางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยคาดัชนีความสอดคลอง ดังน้ี คา χ2= 453.28, คา df = 206, 
คา p-value = 0.00000, คา RMSEA = 0.038, คา GFI = 0.95, คา AGFI = 0.93, คา CFI = 0.98, RMR =0.52, และ 
CN = คา 475.10 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ
จริงหาคําตอบดวยตนเอง ดังน้ันในการจัดกิจกรรมแตละครั้งผูสอนจึงตองจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับเ น้ือหาและผู เรียน
มากท่ีสุด  
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของผูเรียน 
  3.  เบ้ืองตนในการจัดกิจกรรมครูผูสอนควรมีคําช้ีแนะหรืออธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1.  ควรนํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค CCR ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร ความสามารถในการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร เปนตน 
  2.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรอ่ืนๆ เชน  
ความนาจะเปน เปนตน 
  3.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค CCR ในดานของความพึงพอใจของ
ผูเรียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เร่ืองเศษสวนและทศนยิมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนกับหลังเรียน เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวน

และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใช

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ือศึกษาเจตคติ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการใชเทคนิคการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ี

ใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที                                                                                                              

  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 
รองลงมาคือ คิดวาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ  และรูสึกสนุกเมื่อไดเรยีนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณติศาสตร
รวมกับเพ่ือนตามลําดับ 
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Abstract 

 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement in fraction and 
Decimal of Grade 7 students before and after the learning by STAD technique. To compare the 
mathematics achievemen in fraction and decimal of Grade 7 students after learning by STAD 
technique with a 75 percent of the criterion. To study the team work skill in fraction and decimal of 
Grade 7 students after learning by STAD technique and To study the Attitudes toward mathematics 
in fraction and decimal of Grade 7 students after learning by STAD technique. The samples of 42 
students in Grade 7 class 2 from Of Wat Thai Chumphon School (Dam rong pra cha san) Muang 
District, Sukhothai, at 2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The 
research instruments of as follows STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The 
measurement of the team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. 
The data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 

The research results were as follows; 
 1.  The Grade 7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than before the study significantly at .05 levels, 
 2.  The Grade7 students got mathematics achievement after learning by STAD technique 
was higher than the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3.  Grade 7 has the teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level 
STAD and considering a list of plans, found that management plans 5 with an average score of 
learning are the second-best plan management learning management plan 3 and 2 respectively, the 
learning. 
 4.  Grade 7 with attitudes toward mathematics after learning by STAD technique, overall 

very level STAD. When considering a list of text found to 3)   I'm willing to explain the math content 

to my friends second article 8)  I think the content of math is interesting . Article 1) I was fun to learn 

about math and running with friends respectively . 

   
The keyword:  Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/   
   Attitudes toward mathematics 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) เมื่อตองเผชิญหนากับปญหาทาทายตางๆ ท่ีรออยูใน อนาคต มนุษยมองเห็น

คุณคาอเนกอนันตของการศึกษา มนุษยตองเรียนรูทักษะใหมเพ่ือความอยูรอดในสังคม การรับรูถึงความเปลี่ยนแปลง

และความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู (Martin, 2010) การดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

เปนการเรียกรองใหเตรียมความพรอมพลเมืองสําหรับศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ สะทอนความเปนไปไดในดานตางๆ ของการ

เรียนรูท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสรุปทักษะการเรียนรูท่ีจําเปน ในศตวรรษท่ี 21 ไดแก ทักษะการเรียนรูและ 

นวัตกรรม ไดแก การมีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม การสื่อสารและการรวมมือทํางาน การคิดเชิงวิพากษ และการ

แกไขปญหา ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ไดแก ความรูพ้ืนฐานดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) และทักษะชีวิตและการทํางาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุง

พัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปน กําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน

ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จัดทําข้ึนเพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หนวยงานระดับทองถ่ินและสถานศึกษา

นําไปเปนกรอบ และทิศทางพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 คณิตศาสตร หมายถึงภาษาท่ีใชในการสื่อสารประเภทหน่ึงท่ีใชตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ  เปนตัวกลางใน

การสื่อสาร ผานกระบวนการคิด การคํานวณ และสังเกตอยางรอบคอบ เปนไปตามระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกันไปเปนไปตามลําดับข้ันความยากงาย (ปภณ ตั้งประเสริฐ, 2558) สภาพการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ปจจุบันยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรเน่ืองมาจากปญหาหลายประการ คือ ปญหาท่ีตัวนักเรียน เชน 

นักเรียนขาดความรูพ้ืนฐาน นักเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตร ความสนใจและทัศนคติไมดีตอวิชาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยจึงอยูในเกณฑ ไมนาพอใจ (กนกศรี วิลาวัลย, 2553)  จากรายงานดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในปการศึกษาท่ีผานมา ของของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารง

ประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 6 หองเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตรยังไมเปนท่ีนา

พอใจ 

 การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมีช่ือเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ซึ่งกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนท่ี

เรียนเกง 1 คน นักเรียนท่ีเรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนท่ีเรียนออน 1 คน รวมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนน

ความรูพ้ืนฐานของแตละบุคคล เรียกวา คะแนนฐาน (อทิติยา สวยรูป, 2556) จากปญหาท่ีกลาวมาผูศึกษาจึงนํา การ

จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มาพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจมากข้ึนในการเรียน รายวิชา

คณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42 คน ท่ี

ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค) ดวยการเรียนการสอนแบบกลุม

รวมมือ STAD ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได และเปนแนวทางพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนกับหลังเรียน                                                                                                                            
 2.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD เรื่องเศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 กับเกณฑ 
  3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 4.   เพ่ือศึกษาเจตคตติอคณิตศาสตรหลงัการใชเทคนิคการเรียนรูแบบกลุมรวมมอืเทคนิค STAD เรื่องเศษสวน
และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง 

เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องเศษสวน

และทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สูงกวาเกณฑ รอยละ 75 

  

ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 เรื่องเศษสวน
และทศนิยม   ซึ่งนําเสนอเน้ือหา 8 เรื่อง  
 ตัวแปร 

   ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  

   ตัวแปรตาม ไดแก   -    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

               -    ทักษะการทํางานเปนกลุม 

                       -    เจตคตติอคณิตศาสตร  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรยีนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดาํรงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 
6 หองเรียน นักเรียนจํานวน 245 คน                                                                                                                                            
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรยีนซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดาํรงประชาสรรค) อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 
1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 42  คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม      
 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

- ทักษะการทํางานเปนกลุม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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 เคร่ืองมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวย
การเรียนรูท่ี 1 จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.70 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.50 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาอยู
ระหวาง 0.21 – 0.41 
 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี 3 การ
แสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  
 4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเท่ียงตรง โดยการหาคา 
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคาเทากับ 0.72 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
 2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ดังน้ี 
  2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1/2 จํานวน 42 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม จะไดจํานวน
กลุมท้ังหมด 10 กลุม 
  2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดบัตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากมากไปนอย ดังน้ี 
   2.2.1   นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุดไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนน ลําดับท่ี 1-10จํานวน10คน  
   2.2.2   นักเรียนกลุมคะแนนปานกลางไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนน ลําดับท่ี 11-32  จํานวน 22 คน 
   2.2.3   นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุดไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนน ลําดับท่ี 33-42   จํานวน10 คน 
   2.2.4   กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 10 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี10 ใหอยูกลุม J และจากน้ันเริ่มใหมให
คนท่ี 11 อยูกลุม J คนท่ี 12 อยูกลุม I ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 32 อยูกลุม I ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึง
นักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด  
   2.2.5   กลุม A-H ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณติศาสตร 
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากกลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน 
สวนกลุม I-J ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน  
 3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทศนิยมและเศษสวน 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานกลุม 
 4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม 
  4.1  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม  
  4.2  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการ
เรียนท่ีแตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรยีนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใช
เกณฑตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม ดังน้ี 
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   4.2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1/2 จํานวน 42 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และสมาชิกกลุมละ 4 คน จํานวน 8 กลุม 
จะไดจํานวนกลุมท้ังหมด 10 กลุม 
   4.2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากมากไปนอย ดังน้ี 
 นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 1-10จํานวน 10 คน 
 นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 11-32 จํานวน 22 คน 
 นักเรียนกลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 33-42จํานวน 10 คน 
   4.2.3  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 10 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง J จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจาก
นักเรียนคนท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี10 ใหอยูกลุม J และจากน้ันเริ่มใหมให
คนท่ี 11 อยูกลุม J คนท่ี 12 อยูกลุม I ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 32 อยูกลุม I ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึง
นักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด  
   4.2.4  กลุม A-H ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร 
เรื่อง เศษสวนและทศนิยม จากกลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน 
สวนกลุม I-J ประกอบดวย กลุมคะแนนสูงสุด 2 คน กลุมคะแนนปานกลาง 6 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 2 คน  
  4.3  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่องทศนิยมและเศษสวน 
จํานวน 8 คาบ โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกต
ทักษะการทํางานกลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานกลุม 
  4.4  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเศษสวนและทศนิยม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test) 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑการแปลความหมาย 
  คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
  คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
  คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑการแปลความหมาย 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอน  และหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  s t 
กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 42 7.73 3.329 

17.949* 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 42 16.17 0.935 

 * ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 17.949 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  s µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 42 16.17 0.935 15.00 8.088* 

 * ระดับนัยสําคัญ .05 
 จากตารางท่ี 2  พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 16.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.935 และคา t = 8.088 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน 
    มัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STADในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการจัดการ
เรียนรูท่ี 

 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน ดานท่ี 1 
ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางาน

กลุม 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 รวมX  S.D.รวม 

1.  เศษสวนและการ
เปรียบเทียบเศษสวน                                                                   

3.12 0.66 3.71      0.45 3.69 0.41 3.50 0.50 

2.  การบวกและการ 
ลบเศษสวน                                                                                                       

3.55 0.54 3.85     0.36   3.59   0.52 3.85 0.47 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

แผนการจัดการ 
เรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางานกลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางานกลุม 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 รวมX  S.D.รวม 

3.  การคูณเศษสวน                                                                                                                                  3.29 0.46 3.84 0.39 4.12 0.10 3.75 0.31  
4.  การหารเศษสวน                                                                                                                                                    3.39 0.78 3.85 0.36 3.72 0.49 3.65 0.54 
5.  การบวกและการ
ลบทศนิยม                                                                                   

3.57 0.53 3.86 0.38 3.72 3.72 3.71 1.54 

6.  การคูณทศนิยม                                                                                                                    3.12 0.38 3.58 0.54 3.58 0.54 3.42 0.48 
7.  การหารทศนิยม                                                                                                                        3.29 0.75 3.45 0.54 3.58 0.54 3.43 0.61 
8.  ความสัมพันธ
ระหวางทศนิยมและ
เศษสวน 

3.18 0.69 4.01 0.00 3.58 0.53 3.62 0.50 

รวมทุกแผน 3.31 0.59 3.76 0.37 3.69 0.85   

 
 จากตารางท่ี3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด ( x  = 3.76 และ S.D. = 0.37) รองลงมาเปนการแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม ( x  = 3.69 และ S.D. = 
0.85) และความรับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.31 และ S.D. = 0.59) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน 
พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.85 และ S.D. = 0.47) รองลงมาคือแผนการจัดการ
เรียนรู  ท่ี 5 ( x  = 3.71 และ S.D. = 1.54) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ( x  = 3.75 และ S.D. = 0.31) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ทักษะการทํางานเปนกลุมของ 
       นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X
 

S.D ระดับทักษะ 

1.  เศษสวนและการ
เปรียบเทียบเศษสวน                                                                   

3.53 0.56 ดี 

2.  การบวกและการลบ
เศษสวน                                                                                                       

3.66 0.48 ดีมาก 

3.  การคูณเศษสวน                                                                                                                                  3.71 0.29 ดีมาก 
4.  การหารเศษสวน                                                                                                                                                    3.65 0.55 ดีมาก 
5.  การบวกและการลบทศนิยม                                                                                   3.72 1.54 ดีมาก 
6.  การคูณทศนิยม                                                                                                                    3.41 0.48 ดี 
7.  การหารทศนิยม                                                                                                                        3.42 0.61 ดี 
8.  ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง
ทศนิยมและเศษสวน 

3.56 0.41 ดี 

รวม 3.58 0.61 ดี 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมอื
เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x  = 3.58 และ S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.72 และ    S.D. =1.54) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ( x  = 
3.71 และ S.D. = 0.29) และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.48) ตามลําดับ 
  
               4.การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD 

 

ตารางท่ี 5   แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียน                           

               ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1.  ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร
รวมกับเพ่ือน 

4.21 0.41 มาก 

2.  ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนเน้ือหาท่ียาก มีความซับซอน และ
นาเบ่ือ 

1.28 0.45 นอยท่ีสุด 

3.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 4.83 0.37 มากท่ีสุด 
4.  ฉันสามารถนําความรูเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรท่ีไดรับสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

4.21 0.41 มาก 

5.  ฉันคิดวาวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีงาย 1.71 0.45 นอย 
6.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคยเก่ียวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ 

1.07 0.26 นอยท่ีสุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 3.66 0.47 มากท่ีสุด 
8.  ฉันคิดวาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 
9.  ฉันอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรทุกวัน 3.83 0.43 มาก 
10. ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 4.09 0.37 มาก 

รวม 4.09 0.37 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.09 และ S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ 3. 
ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง ( x  = 4.83 และ S.D. = 0.37) รองลงมา  คือ ขอ 8. ฉันคิดวา
เน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ ( x  = 4.59 และ S.D. = 0.49)  และขอ 1. ฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางาน
เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรรวมกับเพ่ือน ( x  = 4.21 และ S.D. = 0.41)  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 ตามลําดับ 
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 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณิตศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 
รองลงมาคือ ขอฉันคิดวาเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจ  และขอฉันรูสึกสนุกเมื่อไดเรียนและทํางานเก่ียวกับวิชา
คณิตศาสตรรวมกับเพ่ือนตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ การเรียนทีจัดใหผูเรียนไดเรียนเปนกลุมคละกันในระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ มีข้ันตอน ในการจัดการเรียนรูไมซับซอนและสามารถ
ประยุกต ใชสอนกับทุกรายวิชาโดยจัดการเรียนรูออกเปนกลุม การเรียนตามข้ันตอนการเรียนแบบกลุมรวมมือ โดยใช
เทคนิคแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ โดยมีนักเรียนเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ 4-5 คน ท่ีมีความสามารถคละกัน คือ เกง ปาน
กลาง ออน เรียนรวมกัน โดยนักเรียนจะมีคะแนนความรูพ้ืนฐานของแตละบุคคล เรียกวา คะแนน จึงมีผลทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา พระโรจน (2551 : บทคัดยอ) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องบทประยุกต และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนรูปแบบ STAD และเรียนรูตามปกติ ผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของ คํามวน สิดประเสิด (2556) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสามัคคี อําเภอหลวงนา ทา จังหวัดหลวงนา ทา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยใช
เทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมท่ีไดการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 
แสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม 
และชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพ่ือทํา
ใหผลงานประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    
สุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรม
การทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของอนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 87) 
ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดาน
กระบวนการ (E1) 
สูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
 3.  ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเรียนแบบรวมมือเทคนิค 
STAD เปนการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมภีูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็น
กัน เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึก
ท่ีดีตอผูอ่ืนในสังคมมากข้ึน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการ
ทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัยของสุรียวรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนน
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เฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และชไมพร  รังสิยานุพงศ (2559 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องความนาจะเปน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD ผล
การศึกษาพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD มีพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอยูในระดับดี 
 4.  เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
พบวา นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการ
แขงขันกัน และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการ
เสริมแรงใหผู เรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนา
ความกาวหนาของกลุมและของตนเอง ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2557) ท่ีวา การกระทํา ใด ๆ ถาไดรับการเสริมแรง จะมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึน
อีกสวนการกระทํา ท่ีไมมีการเสริมแรง แนวโนมท่ีความถ่ีของการกระทําน้ันจะลดลงและหายไปในท่ีสุด การเสริมแรงท่ี
แปรเปลี่ยนทํา ใหการตอบสนองคงทนกวาการเสริมแรงท่ีตายตัว การใหแรงเสริมหรือใหรางวัล สามารถชวยปรับหรือ
ปลูกฝงนิสัยท่ีตองการได ดังน้ัน นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวน้ีในวิชาคณิตศาสตร จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนคณิตศาสตรในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของไมตรี พุทธขันธ (2555) ไดทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรเรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา                
เจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูใน
ระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ครูผูสอนควรนํากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตาง ๆ ในการเรียนรูให
นักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3.  ในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรมกลุมครผููสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนไดชวยเหลือและรวมปรึกษากัน และ
คอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยางท่ัวถึง 
 4.  ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆเพ่ือไมใหรบกวนเพ่ือนใน
กลุมอ่ืน ๆ 
 5.  ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการเรียนรู 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ STAD ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเรื่องอ่ืน หรือในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 3.  ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนรวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคเชาวนอารมณ เปนตน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

A study mathematics achievement by using STAD techniquefor grade 9 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 เพ่ือ
ศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  สูงกวา
เกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 และ
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนมเีจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การ
คํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
วิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ตามลําดับ 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement of grade 9 students 
before and after the learning by STAD technique. To compare the mathematics achievement of grade 9 
studentsafter learning by STAD technique with a 75 percent of the criterion.To study the team work skill 
and To study the Attitudes toward mathematics of grade 9 students after learning by STAD technique. 
The samples of 30 students in grade 9 class 3 from Srinagarindra The Princess Mother School Kamphaeng 
Phet, at 2nd semester in 2017 were selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments  
of as follows; STAD technique lesson plans, Mathematics achievement test, The measurement of the 
team work skill and The measurement of the attitudes toward mathematics. The data analyzed by mean, 
standard deviation and t-test. 
 The research results were as follows; 
 1. The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher than 
before the study significantly at .05 levels, 
 2. The students got mathematics achievement after learning by STAD technique was higher than 
the 75 percent of the criterion significantly at .05 levels, 
 3. The students had teamwork skills. After learning by STAD technique, overall good level.and 
considering a list of plans, found that lesson plans 1 with an average score of learning are the second is 
lesson plan 4 and lesson plan 5 respectively. 
 4. The students had attitudes toward mathematics after learningby STAD technique, overall very 
level. When considering a list of text found to that The students often avoid making unfamiliar math 
problems, Average maximum. Second is Mathematical calculations are easy for The students. and The 
students always keen on researching mathematics, than the previous. 
 
The keyword:  Learning by STAD technique/ Mathematics achievement / Team work skills/    
       Attitudes toward mathematics 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
โลกยุคปจจุบันเปนยคุโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศเมื่อตอง

เผชิญหนากับปญหาทาทายตางๆท่ีรออยูในอนาคต มนุษยมองเห็นคุณคาอเนกอนันตของการศึกษา เพ่ือนําไปสูการมีชีวิตท่ีดี
ข้ึนในศตวรรษใหมทักษะท่ีมนุษยมีและใชไดผลในโลกยุคกอนๆไมสามารถใชไดผลในยคุปจจุบันและอนาคตมนุษยตองเรียนรู
ทักษะใหมเพ่ือความอยูรอดในสังคม (เอกชัย พุทธสอน, 2557 : 10) การเรยีนรูท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนสาํหรับศตวรรษท่ี 21 
ดานทักษะ ประกอบดวยกลุมทักษะตาง ๆ 3 กลุม ไดแก 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานขอมูล
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพสําหรับทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน 
ประกอบดวยความสามารถในการปฏิบัติ 4 ทักษะ หรือ 4Cs หรืออาจเรียก 4 การ ไดแก การคดิแบบมวิีจารณญาณ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) การทํางานรวมกัน (Collaboration) และการสรางสรรค (Creativity) (วิจารณ 
พานิช, 2555: 2) การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะดังกลาวสามารถใชวิธีการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานในการจัดการ
เรียนรู (Research-based-learning หรือ RBL) (ทิศนา แขมมณ,ี 2548 : 11)  

การจัดการเรยีนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน การเรียนของผูเรียนจะไปสูจดุหมาย
ปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิตหรือไมเพียงใดน้ัน ยอมข้ึนอยูกับการจัดการเรยีนรูท่ีดีของผูสอน หรอืผูสอนดวยเชนกัน หาก
ผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจดัการเรยีนรูท่ีดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรยีน ดังน้ัน การท่ีผูสอนจะสงเสรมิใหผูเรียน
มีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกาย อารมณสังคม และสติปญญาน้ัน การสงเสริมท่ีดท่ีีสุดก็คือการให
การศึกษา ซึ่งจากท่ีกลาวมาจะเหน็ไดวาการจัดการเรยีนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก (คูมือการ
จัดระบบการเรียนการสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลางการเรียนรู, 2555 : 3) ดังน้ันครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
วิธีสอนท่ีเปนการเรียนรูท่ีพัฒนาทางดานสมองการเรียนรูแบบรวมมอืเทคนิค STAD 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD  เปนวิธีสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน
ใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันซึ่งนําไปประยุกตใชไดกับหลายวิชาและหลายระดับช้ันโดยแบงนักเรยีนออกเปนกลุมเล็กๆ
โดยท่ัวไปจะมสีมาชิก 4 คนท่ีมีความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คนปานกลาง 2 คนและออน 1 คนนักเรียนในกลุม
ตองเรียนและรับผิดชอบงานของกลุมรวมกันนักเรียนจะประสบผลสาํเร็จก็ตอเมื่อเพ่ือนสมาชิกในกลุมทุกคนประสบผลสําเร็จ
บรรลเุปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกัน และกันสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกันเมื่อไดคะแนนถึงเกณฑท่ี
กําหนดไว การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD เปนวิธีการจัดกลุมการทํางานเพ่ือสงเสริมการเรียนรู และ
เพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียน และความรวมมือภายในกลุม (วิมลรตัน สุนทรโรจน, 2551 : 45) ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ี
ดีตอคณติศาสตร และอยากเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน 

เจตคตติอคณติศาสตรมีบทบาทสาํคัญในอันท่ีจะชวยสงเสริมการเรยีนรู กลาวคือ นักเรยีนจะสามารถเรียนรูวิชาใด ๆ 
ไดดีข้ึนหากนักเรยีนมีเจตคติท่ีดตีอวิชาน้ัน ๆ ดังน้ัน นักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีไมดีตอคณิตศาสตรก็จะทําให การเรียนคณิตศาสตรไม
ประสบผลสําเรจ็เพราะจะทําให นักเรยีนไมสนใจไมศึกษาหาความรูไมชอบไมเห็นคณุคาของวิชาคณติศาสตร และเห็นวาวิชา
คณิตศาสตรนาเบ่ือหนาย ลักษณะของนักเรียนท่ีเรียนออนคณิตศาสตรมักจะมเีจตคติทางลบตอคณิตศาสตร คดิวาตนเปนผู
ลมเหลวเสมอ ไมชอบเขาช้ันเรียน ไมชอบทํางานชอบรบกวนนักเรียนคนอ่ืน เบ่ือหนายการเรียนอยากหนีโรงเรยีน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี
มีผลตอท้ังสิน้ ดังน้ัน การท่ีนักเรยีนจะเรยีนคณติศาสตรไดดีจะตองมเีจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร (สมจติร หงสสา, 2551: 62) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการจัดการเรยีนรูแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดการเรียนรู นาจะเปนแนวทางในการชวย
แกไขปญหาการเรียนของนักเรียน เพ่ือปรับปรุงและแกไขปญหาทางการเรยีนคณติศาสตร และชวยสงเสรมิใหนักเรยีนได
เรียนรู ตามความถนัดของแตละบุคล ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร ตลอดจน สงเสรมิใหนักเรยีนไดมี
โอกาสพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



851 
 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพ่ือเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจดัการเรียนรู

แบบรวมมอืเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75  
3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD 
4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจดัการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD สูงกวากอนเรียน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 

ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครั้งน้ี
ครอบคลุมเฉพาะเน้ือหาเรื่อง อสมการ ท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน   ไดแก การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม  ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
      - ทักษะการทํางานเปนกลุม  
      - เจตคติตอคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท้ังหมด 4 หอง จํานวน 109 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 จํานวน 30 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร กําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หนวยการเรียนรูท่ี 1 
จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด  
( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

- ทักษะการทํางานเปนกลุม 

- เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดําเนินการสรางและหา
คุณภาพ พบวา ไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอ
นบาค (KR-20) มีคาเทากับ 0.70 คาความยากงาย มีคาอยูระหวาง 0.50 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก มีคาอยูระหวาง 0.21 
– 0.41 
  3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม โดยใชเกณฑการใหคะแนนแบบรูบิค (Rubric) แบงเกณฑการประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ดานท่ี 1 ความรับผิดชอบในการทํางานเปนกลุม ดานท่ี 2 การใหความชวยเหลือในกลุม ดานท่ี 3 การแสดง
ความคิดเห็นขณะทํางานกลุม พบวาไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00  
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert) พบวา ไดคาความเท่ียงตรงโดยการหาคา 
IOC มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และคาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) มีคาเทากับ 0.72 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ 
  2.  การจัดนักเรียนเขากลุม ผูวิจัยตองเตรียมการจัดนักเรียนเขากลุม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนท่ี
แตกตางกัน ซึ่งแตละกลุมตองประกอบดวยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ําสุด โดยใชเกณฑตาม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร ดังน้ี 
   2.1  หาจํานวนนักเรียนท้ังหมดวามีก่ีกลุม จํานวนกลุมหาไดจาก การนําจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3/3 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมละ 5 คน จํานวน 2 กลุม และกลุมละ 4 คน จํานวน 5 กลุม จะไดจํานวนกลุมท้ังหมด 7 
กลุม 
   2.2  กําหนดนักเรียนเขากลุม เพ่ือใหไดกลุมท่ีสมดุลกัน ผูวิจัยไดเรียงลําดับตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จากมากไปนอย ดังน้ี นักเรียนกลุมคะแนนสูงสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 
1-7 จํานวน 7 คน นักเรียนกลุมคะแนนปานกลาง ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 8-23 จํานวน 16 คนนักเรียน
กลุมคะแนนต่ําสุด ไดแก นักเรียนท่ีมีคะแนนการเรียน ลําดับท่ี 24-30 จํานวน 7 คน 
   2.3  กําหนดใหช่ือกลุมท้ังหมด 7 กลุม ดวยอักษรจาก A ถึง G จัดนักเรียนเขากลุมโดยเริ่มจากนักเรียนคน
ท่ีเกงท่ีสุดใหอยูกลุม A ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังเมื่อถึงนักเรียนคนท่ี 7 ใหอยูกลุม G และจากน้ันเริ่มใหมใหคนท่ี 8 อยูกลุม G 
คนท่ี 9 อยูกลุม F ไลลงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังคนท่ี 23 อยูกลุม F ทําซ้ําดวยระบบเขากลุมน้ีจนถึงนักเรียนคนท่ีออนท่ีสุด 
   2.4  กลุม A-E ประกอบดวย นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนวิชาคณิตศาสตร จาก
กลุมคะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 2 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน สวนกลุม F-G ประกอบดวย กลุม
คะแนนสูงสุด 1 คน กลุมคะแนนปานกลาง 3 คน และจากกลุมคะแนนต่ําสุด 1 คน 
  3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง อสมการ จํานวน 8 คาบ 
โดยในแตละแผนจะมีการทดสอบยอยเปนรายบุคคล และขณะท่ีนักเรียนเรียนเปนกลุมครูจะคอยสังเกตทักษะการทํางานเปน
กลุมโดยใชแบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม 
  4.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ และแบบวัดเจตคติตอ
คณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลัง
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ใชการทดสอบคาที (t-test dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 ใชการทดสอบคาที (One sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
 
 
 



853 
 

 

   เกณฑการแปลความหมาย 
   คาเฉลี่ย 3.60-4.00 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดีมาก 
   คาเฉลี่ย 2.60-3.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมดี 
   คาเฉลี่ย 1.60-2.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมพอใช 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.59 แปลความหมาย มีทักษะการทํางานเปนกลุมปรับปรุง 
  4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑการแปลความหมาย 
   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติตอคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจดัการ 
 เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

การทดสอบ n x  S.D t 

กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 11.27 1.99 
15.922 

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 30 16.47 1.63 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t = 15.922 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 

ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
 เทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 75 

การทดสอบ n x  S.D µ t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 30 16.47 1.63 15.00 4.195 

  
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคSTADสูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 16.47 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.63 และคา t = 4.195 
 
 

p < .05 
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 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD 

ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุมของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละดานท้ังหมด 8 แผน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 

ทักษะการทํางานเปนกลุม 

รวมทุกดาน 
ดานท่ี 1 

ความรับผิดชอบ 
ในการทํางาน

กลุม 

ดานท่ี 2 
การใหความ
ชวยเหลือ 

เพ่ือนในกลุม 

ดานท่ี 3 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ขณะทํางานกลุม 

1X  S.D.1 2X  S.D.2 3X  S.D.3 
รวมX

 

S.D.

รวม 

1. อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.86 0.38 3.43 0.53 3.57 0.53 3.62 0.48 

2. อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.29 0.49 3.71 0.49 3.71 0.49 3.56 0.49 

3. อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.29 0.76 3.29 0.76 3.57 0.53 3.38 0.68 

4. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.57 0.53 3.57 0.79 3.71 0.49 3.62 0.60 

5. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.57 0.53 3.71 0.49 3.43 0.53 3.57 0.52 

6. อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.29 0.49 3.57 0.53 3.86 0.38 3.43 0.46 

7. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.29 0.76 3.71 0.49 3.57 0.53 3.52 0.59 

8. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.29 0.49 3.43 0.79 3.71 0.49 3.48 0.59 

รวมทุกแผน 3.43 0.55 3.55 0.61 3.64 0.50   

            จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนมกีารแสดงความคิดเห็นขณะทํางานกลุม มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  
= 3.43 และ S.D. = 0.55) รองลงมาเปนการใหความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ( x  = 3.55 และ S.D. = 0.61) และความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม ( x  = 3.43 และ S.D. = 0.55) ตามลําดบั และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 1  มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 ( x  = 3.62 
และ S.D. = 0.60) และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
           ปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในแตละแผน 

แผนท่ี X  S.D ระดับทักษะ 

1.  อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.62 0.48 ดีมาก 
2.  อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.56 0.49 ดี 
3.  อสมการและกราฟแสดงจํานวน 3.38 0.68 ดี 
4.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.62 0.60 ดีมาก 
5.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.57 0.52 ดี 
6.  อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.43 0.46 ดี 
7.  การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.52 0.59 ดี 
8. การแกอสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 3.48 0.59 ดี 

รวม 3.52 0.55 ดี 
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           จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD โดยรวมอยูในระดับดี ( x  = 3.52 และ S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 1 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.62 และ    S.D. = 0.48) รองลงมาคือแผนการจัดการเรยีนรูท่ี 4 ( x  = 3.62 และ S.D. = 

0.60) และแผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 ( x  = 3.57 และ S.D. = 0.52) ตามลาํดับ 

            4. การศึกษาเจตคตติอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 

STAD 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
           ปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1.  การเรียนคณิตศาสตรทําใหผูเรยีนมีความเปนผูนํา 4.46 0.60 มาก 
2.  การเรียนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีไมนาเบ่ือหนาย 4.43 0.63 มาก 
3.  การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับฉัน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
4.  การเรียนคณิตศาสตรสงเสรมิใหผูเรยีนไดแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.41 0.60 มาก 
5.  การเรียนคณิตศาสตรสงเสรมิใหผูเรยีนมีความรับผิดชอบตอตนเองมากยิ่งข้ึน 4.07 0.26 มาก 
6.  กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 
    กับการเรียน 

4.73 0.49 มากท่ีสุด 

7.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.79 0.46 มากท่ีสุด 
8.  ฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชา 
    คณิตศาสตรอยูเสมอ 

4.77 0.47 มากท่ีสุด 

9.  ฉันยินดีท่ีจะอธิบายเน้ือหาคณติศาสตรใหเพ่ือนๆฟง 4.36 0.60 มาก 
10.  ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย 4.93 0.26 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.48 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 5 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.58 และ S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยง
การทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.26) รองลงมา คือ  การคํานวณเก่ียวกับวิชา
คณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน ( x  = 4.80 และ S.D. = 0.40) และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ( x  = 4.79 และ S.D. = 0.46) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการทํางานกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวม
อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายแผน พบวา แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือแผนการ
จัดการเรียนรูท่ี 4 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 ตามลําดับ 
            4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมักจะหลีกเลี่ยงการทําโจทยคณิตศาสตรท่ีไมคุนเคย มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ การคํานวณเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรงายสําหรับนักเรียน และฉันมีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตรอยูเสมอ ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 แสดงใหเห็นวา การ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD น้ันเปนการจัดใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็ก ประมาณ  4-5 คน เพ่ือให
บรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและแสดงออก 
ตลอดจนลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน คนเรียนเกงชวยคนท่ีเรียนไมเกง ทําใหคน
ท่ีเรียนเกง มีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลาและชวยใหเขาใจในเรื่องท่ีดีข้ึน สวนคนท่ีเรียนไมเกงก็จะซาบซึ้ง ในนํ้าใจเพ่ือน
มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ท่ีสําคัญในการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ ผูเรียนในกลุมรวมกันคิด จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนันต บุตรศรีเมือง (2550 : 87) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
STAD กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ผลการวิจัยพบวา คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ (2553 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหนวยการ
เรียนรูการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 แสดงใหเห็นวา 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน และตองใชความสามารถของแตละคนรวมกันเพ่ือทําใหผลงาน

ประสบความสําเร็จ โดยมีความรับผิดชอบรวมกันท้ังในสวนตนและสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ 
(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางาน
กลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 และงานวิจัยของจักรกฤษ แถมเงิน (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและความสามารถในการแกสมการและโจทยปญหาตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) 
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนหลังจากเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและโจทยปญหา ตามแนวคิด
ของวิลสัน (Wilson) โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีคาสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 75.16 
 3.  ทักษะการทํางานกลุม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา 
นักเรียนมีทักษะการทํางานเปนกลุมโดยรวมอยูในระดับดี ซึ่งแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เปน
การเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจและ
เห็นใจสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึนเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซึ่งจะสงผลให มีความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืนในสังคม
มากข้ึน ทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ีดีทางสังคม ชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียน

ไมมีปญหาในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสงผลใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี 
สาลีวงษ(2553 : บทคัดยอ) ท่ีมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STADของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยูในระดับดี และงานวิจัยของงานวิจัยของมยุรี สาลีวงษ 
(2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูการหาร และพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการทํางาน
กลุมในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย 2.44 
คะแนน และพฤติกรรมการทํางานกลุมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4.  เจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD พบวา 
นักเรียนมีเจตคติตอคณิตศาสตรโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด จะเห็นไดวานักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีการแขงขันกัน 
และยังปรากฏผลสําเร็จของการเรียนในแตละครั้ง ทําใหทราบความกาวหนาของกลุมไดทันที ซึ่งเปนการเสริมแรงใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรูอยางดี กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนเพ่ือตองการพัฒนาความกาวหนาของกลุมและของตนเอง 
ทําใหนักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสรางความสุขกับการเรียนอยางเห็นไดชัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของSuyanto (1999 : 
3766-A) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาในเขตยอกจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของกลุมนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และงานวิจัยของสมจิตร หงสษา (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติ
ตอคณิตศาสตร เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการเรียนรู
ปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการมจีัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เจตคติตอคณิตศาสตรสูงกวานักเรียน
ท่ีเรียนโดยการเรียนรูปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. กอนท่ีจะนํากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ไปใช ครูตองศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
บทบาทของครูบทบาทของนักเรียนคําถามและคําแนะนําท่ีจะใหกับนักเรียนใหชัดเจน และครูตองช้ีแจงใหนักเรียนไดเขาใจ
กอนท่ีจะไดรับการเรียนรู เพราะถานักเรียนไมเขาใจ อาจจะสงผลใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูในช่ัวโมงแรก ครูควรช้ีแจงขอตกลง ขอปฏิบัติ และเกณฑตางๆ ในการเรียนรูให
นักเรียนเขาใจกอนจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 3. กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ยึดผูเรียนเปนสําคัญ กอนการแบงกลุมใหนักเรียนทํากิจกรรมตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา และพ้ืนฐานเดิมของนักเรียนแตละคน 
ครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆ กัน 
 4. ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุมครูควรเตือนใหแตละกลุมทํากิจกรรม หรือปรึกษากันเบาๆ เพ่ือไมใหรบกวนเพ่ือนในกลุม
อ่ืนๆ 
 5. ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD รวมกับกระบวนการสรางตัวแบบเชิง
คณิตศาสตรเช่ือมโยงกับวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯลฯ เพ่ือใหนักเรียนไดมีประสบการณในการเช่ือมโยง
ความรูระหวางสาขาวิชา และเกิดประโยชนทางดานการนําไปใช หรือการคนพบความรูใหม 
           ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

           1. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิดโดย

ใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD 

           2. ควรศึกษาการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD กับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือขยายผลทางการศึกษาตอไป 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เร่ือง การเคลื่อนท่ี ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ขั้น รวมกบัการเขียนแผนผังมโนทัศน สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

THE STUDY OF SCIENCE ACHIEVEMENT ON MOVEMENT BY USING 7E LEARNING INQUIRY CYCLE 

WITH CONCEPT MAPPING TECHNIQUE OF SEVENTH GARDE STUDENTS 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรู

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การ

เคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย 1. 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน จํานวน 5 แผน 2. 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการทดสอบคาที (t-test dependent)  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีผานการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี มีผลการทดสอบหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คําสําคัญ : วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ันรวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน วิชาวิทยาศาสตร เรือ่ง การเคลื่อนท่ี 

 

Abstract 

The purposes of this research were to compare a learning achievement between before and 

after using 7E learning inquiry cycle with concept mapping technique on movement of seventh 

grade students. The sample were 45 students of seventh grade at during second semester of the 

2017 academic year at Chalermkwansatree School, Phitsanulok . The instruments used in the study 

of 1. Learning management plans for the 7E learning inquiry cycle together learning with concept 

mapping technique on Movement and 2. Multiple-choice achievements test four option 20 items. 

The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test dependent. 

The research results were that; Student had achievement of  study plans based on both 7E 

learning inquiry cycle with concept mapping technique on Movement for seventh grade student post 

learning was higher than pre-learning at a significance level at .05 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ท่ีไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาในมาตราท่ี 24 วาใหฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ และสามรถประยุกตความรูมาใช เพ่ือปองกันและแกไขปญหา โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําเปน คิดเปน นอกจากน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางการจัด

หลักสูตรไวในมาตรฐาน 28 วาสาระของหลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ังดาน

ความรู ความคิดความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2545) จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มุงเนนใหมีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห รูจักตัดสินใจอยางมีเหตุผล  

จากแนวทางการจัดการศึกษาท่ีระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับการ

ประเมินของ PISA ท่ีเนนการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใชความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริงหรือ

ท่ีเรียกวา “การรูเรื่อง” (Literacy) ในสามดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ซึ่งการรูเรื่องท้ังสามดานน้ี ถือวาเปน

สิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งจําเปนท่ีประชากรตองมีเพ่ือการพัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ จากผลการประเมินของ PISA ทําใหทราบวาระบบการศึกษาของประเทศไทยไดเตรียมความพรอมสําหรับ

นักเรียนในการดําเนินชีวิตและมีสวนสรางสรรคสังคมไดมากนอยเพียงใด (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

จากผลการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบวา ผลการประเมินท้ังสามดานมีแนวโนมลดลง ใน 

PISA 2015 ท้ังสามดานกลับมีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) เปนดาน

ท่ีมีคะแนนลดลงเปนลําดับท่ีสอง (ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ันยังพบวา การ

ประเมิน PISA 2015 มีแนวโนมคะแนนวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยโดยรวมลดต่ําลง คะแนนลดลงจนเทากับการ

ประเมิน PISA 2006 ท่ีวิทยาศาสตรเปนวิชาหลัก คะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย คือ 421 คะแนน อยูในชวง

ลาดับท่ี 51 - 57 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานขององคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for 

Economic Cooperation and Development : OECD) มากกวาหน่ึงระดับ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2558 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร 

ลดลงรอยละ 12.13 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2557 เพ่ิมข้ึนรอยละ 

0.08 และเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรปการศึกษา 2557 กับปการศึกษา 2556 พบวาเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.15 

(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 

จากการศึกษาคนควาพบวารูปแบบการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนเขาใจ

กระบวนการสืบเสาะหาคําตอบ ซึ่งสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอธิบายความหมายของวิธีสืบเสาะหา

ความรูแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E Learning Cycle) ไววา เปน รูปแบบการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม



861 
 

 

ในกิจกรรมและมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนในการท่ีจะเรียนรู อยากรูอยากเห็น แสวงหาคําตอบดวยการปฏิบัติ

จริง ซึ่งจะชวยสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ในปค.ศ. 2003 Eisenkraft ไดขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E Learning 

Cycle) เปนรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) ซึ่งการสอนแบบวัฏ

จักรสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน เปนรูปแบบการสอนท่ีชวยใหนักเรียนสามารถประยุกตใชความรูจากสิ่งท่ีไดเรียนมาใหเกิด 

ประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยมุงเนนการถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของ

นักเรียน เน่ืองจากการตรวจสอบพ้ืนความรูเดิมของนักเรียนทําใหครูไดคนพบวานักเรียนจะตองเรียนรูอะไรกอนท่ีจะ

เรียนในเน้ือหาน้ัน ๆ เนนใหนักเรียนเปนผูควบคุมหรือเปนผูนําตนเองในการทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีความหมายและไมเกิดแนวคิดท่ีผิดพลาด (ณัฐมน เดชมา, 2555)  

เทคนิคแผนผังมโนทัศนเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนใหมีทักษะดาน 

กระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลตาง ๆ จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย รูจักจัดกระทํา

ขอมูลเพ่ือนํามาสูการตีความหมายขอมูล หาขอสรุปและสามารถนําเสนอขอมูลจากการคนควาอยางมีความหมาย (ทิศ

นา แขมมณ,ี 2544) 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรสืบ

เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี เพ่ือชวยให

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

สามารถเช่ือมโยงความรูจากเน้ือหาในบทเรียนแลวอธิบายและสรุปเปนประเด็นท่ีสําคัญ สรางแผนผังมโนทัศนท่ีเขาใจได

งายข้ึน และจดจําไดนาน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี ดวยการจัดการเรียนรู

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning 

Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ดานตัวแปร 

1.1 ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry 

Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน 

1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

2. ดานเนื้อหา 
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เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

2.1 การบอกตําแหนงของวัตถุ 

2.2 การเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ 

2.3 ปริมาณเวกเตอร และปริมาณสเกลาร 

2.4 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ 

3. ดานระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

1. ประชากร 

ประชากรและกลุมเปาหมายใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

1.1 ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

1.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 45 คน จาก 1 หองเรียน 

เปนหองเรียนท่ีผูวิจัยรับผิดชอบในการสอนไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

2. เคร่ืองมือวิจัย (รายงานคุณภาพ) 

2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับ

การเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี จํานวน 5 แผน จํานวน 8 ช่ัวโมง จากการตรวจสอบหาคุณภาพของ

เครื่องมือพบวามีคาเฉลี่ยตัดสินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 4.00 – 4.80 ซึ่งมีระดับความเหมาะสม

มาก และมากท่ีสุด 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ี จํานวน 20 ขอ เปนปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก มีคาความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู (IOC) อยูระหวาง 

0.6 – 1.0 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.90 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34 – 

0.68 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23 - 0.50 

 

การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ข้ัน  

(7E Learning Inquiry Cycle)  

รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

เรื่อง การเคลื่อนท่ี 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ี โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แลว

เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบกอนเรียน นําไปวิเคราะหผล 

3.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E 

Learning Inquiry Cycle) รวมกับแผนผังมโนทัศน จํานวน 5 แผน เปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมง โดยมีการจัดการเรียนรูตาม

ข้ันตอนดังน้ี 

3.2.1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (Elicitation Phase) เปนข้ันท่ีผูสอนจะตั้งคําถามเพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดแสดง

ความรูเดิม  

3.2.2 ข้ันเราความสนใจ (Engagement Phase) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องท่ีสนใจจากความสงสัย 

3.2.3 ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration Phase) เมื่อผูเรียนทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจจะ

ศึกษาอยางถองแทแลว ก็จะมีการวางแผนกําหนดแนวทางการสํารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐานกําหนดทางเลือกท่ีเปนไป

ได ลงมือปฏิบัติเพ่ือ เก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตางๆ  

3.2.4 ข้ันอธิบาย (Explanation Phase) ในข้ันน้ีเมื่อผูเรียนไดขอมูลมาอยางเพียงพอจากการสํารวจตรวจสอบ

แลว จึงนําขอมูลขอสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีไดในรูปตางๆ  

3.2.5 ข้ันขยายความรู (Expansion Phase/ Elaboration Phase) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปเช่ือมโยง

กับความรูเดิมหรือแนวคิดท่ีไดคนควาเพ่ิมเติม 

3.2.6 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) ในข้ันน้ีเปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตางๆวา

ผูเรียนมีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด  

3.2.7 ข้ันนําความรูไปใช (Extension Phase) ผูเรียนไดนําสิ่งท่ีไดเรียนมาไปประยุกตใชใหเกิด ประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน  

โดยนําการเขียนแผนผังมโนทัศนมาใชในข้ันอธิบาย (Explanation Phase) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

สืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน เปนวิธีท่ีผูเรียนสามารถนําความรูเกามาเช่ือมโยงกับความรูใหมไดจากข้ันตรวจสอบความรูเดิม 

(Elicitation Phase) ผูเรียนจะเกิดความเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไดอยางถองแท เกิดความคิดรวบยอด และแผนผังมโนทัศน

จะชวยใหผูเรียนแสดงความคิดรวบยอดออกมาเปนรูปธรรมได 

3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยทําการทดสอบกลุมตัวอยางหลังเรียน 

(Post-test) โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ี แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ กับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แลวเก็บรวบรวมขอมูลผลการ

ทดสอบหลังเรียน เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบผลดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเคลื่อนท่ี กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางท่ี

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผัง

มโนทัศน (n= 45 คน)  
 

ผลการทดสอบ 
คาเฉลี่ย  

(𝒙�) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Std. Deviation) 
t Sig. (2-tailed) 

 
กอนเรียน 10.60 1.48970 

11.047 .00* 
หลังเรียน 13.31 1.89976 

* มีนัยสําคัญทางสถิติอยูท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.60 คะแนน 

และเทียบกับคะแนนการทดสอบหลงัเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 

7 ข้ัน (7E Learning Inquiry Cycle) รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 13.31 คะแนน พบวา

ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 

2. การศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏ

จักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 เมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 60  (n = 45 คน) 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของกลุมตัวอยางเมื่อเทียบกับเกณฑรอยละ 

60 (n = 45 คน) 

ผลการทดสอบ 
คาเฉลี่ย 

(𝒙�) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Std. Deviation) 
t Sig. (2-tailed) 

 หลังเรียน 13.31 1.489 5.904 .00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติอยูท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 2 ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนวิชา วิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรู

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 13.31 สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.31 คิดเปนรอยละ 66.55 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร ดวยการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

พบวา นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 13.31 คิดเปนรอยละ 66.55 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรูมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย สงผล

ใหนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมท่ีหลากหลายนอกหองเรียน มีปฏิสัมพันธภายในกลุม สงผลใหนักเรียนเกิดกระบวนการ

คิด อีกท้ังยังแสดงพฤติกรรมถึงความเปนผูนํา กลาแสดงออก และแสดงความสามารถอยางเต็มท่ีในกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง และมีการเขียนแผนผังมโน

ทัศนเพ่ือสรุปความรูท่ีไดจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถนําแผนผังมโนทัศนมาทบทวนความรู และทําให

เกิดความคงทนของขอมูลอีกดวย สงผลตอความรู ความจํา ซึ่งเปนพ้ืนฐานของความเขาใจในเน้ือหา จากการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดองคความรูดวยตนเอง และมีการอภิปรายรวมกัน และระดมความคิดเพ่ือสรุป เปน

แผนผังมโนทัศน ท้ังน้ียังมีการเช่ือมโยงความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกัน จึงตองใชความรู ความจําหรือความคงทน

ของความรู เพ่ือชวยใหเกิดการเช่ือมโยงความรูตางๆ จนสามารถนําความรูท่ีเกิดข้ึนน้ันมาผานกระบวนการคิด และ

สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนได 

นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 0กมลชนก อินตะโมงค (2559) ซึ่งไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาชีววิทยา และการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรหลังไดรับการจัดการเรียนรูตามวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 
รวมกับการเขียนแผนผังมโนทัศน เรื่อง การสังเคราะหดวยแสง ผลการวิจัยพบวาผูเรียนมีคะแนนพัฒนาการในระดับสูง 
เฉลี่ยรอยละ 55.93 และมีคะแนนการคิดวิเคราะหอยูในระดับสูง เฉลี่ยรอยละ 59.85 0 สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิศ 
แกวบานเหลา (2556) ซึ่งไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7E รวมกับแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ซึ่งสอดคลองกับ ลักษณา ศิริมาลา (2553) ท่ีไดทําการศึกษา ความสามารถในการแกปญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 7E ผลการวิจัยพบวานักเรียนมี
ความสามารถในการแกปญหาคิดเปนรอยละ 72.22 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 
คิดเปนรอยละ 80.56 ซึ่งผานตามเกณฑท่ีกําหนดไว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Otor (2013) ท่ีไดทําการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิชาเคมีท่ีซับซอน เรื่อง โครงสรางของสสารและการแลกเปลี่ยนพลังงาน ผานการเขียน
แผนผังมโนทัศนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จํานวน 1,357 คน โดยสุมจากโรงเรียน 2 โรงเรียนในประเทศไนจีเรีย 
พบวา หลังไดรับการสอนดวยการใชแผนผังมโนทัศน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 จากผลการวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวาการสอนโดยวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E Learning Inquiry 
Cycle) และการเขียนแผนผังมโนทัศนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึนได สอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งน้ี 

 

ขอเสนอแนะ 

- ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูสอนควรมคีวามยืดหยุนระยะเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

2. การสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ควรเลือกเน้ือหาท่ี

เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน และสามารถเช่ือมโยงกับเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

- ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆ ท่ีมีผลจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน

รวมกับแผนผังมโนทัศน เชน ความสามารถในการตั้งสมมติฐาน การประยุกตใชความรู การสื่อสารทางวิทยาศาสตร เจต

คติทางวิทยาศาสตร เปนตน 

2. ควรศึกษาเพ่ิมเติม เรื่อง การเขียนแผนผังมโนทัศนรวมกับข้ันการสอนในข้ันอ่ืน ๆ ของกระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู 7 ข้ัน 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    ดวยกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning  ) กับโครงงานเปนฐาน (Project  
Base Learning) มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) สรางชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม 3) เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1   ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2559 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค  จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน  39   คน   โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เรื่อง ยีนและโครโมโซม จํานวน 40 ขอ วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยคาเฉลี่ย (X) สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลระดับความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบวา   
1. ชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based 

learning  ) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ 83.40/81.33   ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 

2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัจัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน 
(Project  Base Learning)  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  มคีวามพึงพอใจตอการใชชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอน

บูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project  
Base Learning)สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6    พบวา  ความพึงพอใจของนักเรียนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.48)   

 
คําสําคัญ : กระบวนการจัดการเรยีนการสอนแบบปญหาเปนฐาน  , กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบ 
   โครงงานเปนฐาน   
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Abstract 
Development Achievement Biology Grade 4 to 6 years with the teaching process 

integration with the Problem-base learning and Project base-learning aimed to 1) Establish     
a set of activities focused on the instructional process integration using Problem-base 
learning and Project base-learning for students in the 6th efficiency of 80/80. 2) to compare 
student achievement before and after learning of students with a set of activities 3 ) to 
study satisfaction of the students with a series of activities. The sample used in this study 
were 39 students M6/1 in the first semester of academic year 2016 Klongklungratrangsan 
school, Kamphaengphet using achievement test of genes on chromosome 40 and the 
statistical analysis. The statistics used in this research were mean (X), standard deviation (SD) 
and evaluating the level of satisfaction. 

The study indicated that: 
1. Series of activities focused on the instructional process integration using 

Problem-base learning and Project base-learning for students in the 6th efficiency 
performance remained 83.40 / 81.33 which was higher than 80/80 

2. Student scores  after learning higher learning with a series of activities focused 
on the instructional process integration using Problem-base learning and Project 
base-learning for secondary school students M6/1 statistically significant was at 
level .05 

3. Students were satisfied to use series of activities focused on the instructional 
process integration using Problem-base learning and Project base-learning for 
students at the high level ( X = 4.06, S.D. = 0.48)   

 
Keywords: Problem-based learning, Project base Learning 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ไดกําหนด สมรรถนะหลักของผูเรยีนไว  
5  สมรรถนะ คือ  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยีซึ่งความสามารถในการคดิเปน
สมรรถนะหน่ึงในสมรรถนะหลักท่ีผูเรยีนตองไดรับการฝกใหมีความรูความเขาใจเพ่ือนําไปใชประโยชนในการ
ดํารงชีวิต  ความสามารถในการคดิแบงออกไดหลากหลาย เชน  การคิดข้ันพ้ืนฐาน  การคิดข้ันสูง  สําหรับการ
คิดท่ีจําเปนตอการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตรน้ัน จะสอดคลองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผูเรียน
ท่ีมีความสามารถในการคิดในระดบัดี  จะทําใหสามารถวางแผนการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรไดด ี  ดังน้ัน
การพัฒนาการคิดจึงมีความสําคัญกับผูเรยีนเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ดานการคดิวิเคราะหท้ังจาก0สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)0และ
ผลการประเมินของ0โครงการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment) ของประเทศสมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ0พบวาความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนไทยอยูในระดับคอนขางต่ําการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีพัฒนาทักษะการคิดจะทํา
ใหผูเรียนสามารถแกปญหาไดจัดการความรูไดซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based 
learning  ) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะ
การคิด การสรางสรรคงาน และการแกปญหาไดดี   อีกท้ังยังสงเสริมใหนักเรยีนไดลงมือปฏบัิติดวยตนเองจะ
ทําใหเกิดความรูท่ีคงทนดังน้ันผูรายงานจึงคิดท่ีจะจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีบูรณาการโดยจดัทําชุดกิจกรรมท่ี
เนน กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
Learning)  สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 6  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคดิ  การแกปญหาใหกับ
ผูเรยีน  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  วิชาชีววิทยา 4   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based 
learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรม 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาชีววิทยา 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการ
สอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning )  กับโครงงานเปนฐาน (Project  
Base Learning) 

3. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีตอชุดกิจกรรมพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาชีววิทยา 4  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based 
learning  )  กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการเรียนหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

   การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  วิชาชีววิทยา 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6ดวยกระบวนการเรียน 
  การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน  
  (Project  Base Learning) มีขอบเขต  ดังน้ี 

 1.  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค 
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  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  41  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2559   
  ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง  จํานวน  39  คน 
 2.  ขอบเขตดานตัวแปร   
  2.1 ตัวแปรตน ไดแก ชุดกิจกรรม จํานวน 10 ชุด ไดแก 
    ชุดท่ี  1  เรื่อง  การถายทอดยีนและโครโมโซม 
    ชุดท่ี  2  เรื่อง  โครโมโซม 
    ชุดท่ี  3  เรื่อง  ดี เอ็น เอ 
    ชุดท่ี  4  เรื่อง  สมบัตสิารพันธุกรรม 
    ชุดท่ี  5  เรื่อง  มิวเทชัน 
    ชุดท่ี  6  เรื่อง  พันธุวิศวกรรม 
    ชุดท่ี  7  เรื่อง  การโคลนยีน 
    ชุดท่ี  8  เรื่อง  การวิเคราะห  DNA 
    ชุดท่ี  9  เรื่อง  การประยุกตใชเทคโนโลยีของ  DNA 
    ชุดท่ี  10  เรื่อง  ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA 

 
2.2 ตัวแปรตาม   

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน ของนักเรยีนท่ีเรียน 

ดวยชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาชีววิทยา 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)  

กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) 

 

2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียน  วิชาชีววิทยา 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใช 

ปญหาเปนฐาน (problem-based learning ) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  

 

 3.  ขอบเขตดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชเปน วิชาชีววิทยา4  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียน 
  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแบงเน้ือหาออกเปน 10  ชุด ดังน้ี 
    ชุดท่ี  1  เรื่อง  การถายทอดยีนและโครโมโซม 
    ชุดท่ี  2  เรื่อง  โครโมโซม 
    ชุดท่ี  3  เรื่อง  ดี เอ็น เอ 
    ชุดท่ี  4  เรื่อง  สมบัตสิารพันธุกรรม 
    ชุดท่ี  5  เรื่อง  มิวเทชัน 
    ชุดท่ี  6  เรื่อง  พันธุวิศวกรรม 
    ชุดท่ี  7  เรื่อง  การโคลนยีน 
    ชุดท่ี  8  เรื่อง  การวิเคราะห  DNA 
    ชุดท่ี  9  เรื่อง  การประยุกตใชเทคโนโลยีของ  DNA 
    ชุดท่ี  10  เรื่อง  ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA 
 
 4.  ขอบเขตดานระยะเวลา 
  การรายงานครั้งน้ีไดใชชุดกิจกรรม ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2559  
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      เดือนมิถุนายน – 30 กันยายน 2559  โดยใชเวลาในการจดัการเรียนการสอน 20 ช่ัวโมง  
 

1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรูแบบ ปญหาเปนฐาน : Ploblem Base  Learning 

บทบาทผูสอน ปญหาเปนฐาน : Ploblem Base  Learning 
พิจารณาเลือกมาตรฐานสาระ / เนื้อหาที่เหมาะสมกับแนว
ทางการจัดการเรียนรูจัดทําผังมโนทัศน / แผนการจัดการ
เรียนรูจัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

บทบาทผูเรียน 
 

แนะนําแนวทางฯ / วิธกีาร
เรียนรูยกตัวอยางปญหา / 
สถานการณต้ังคําถามใหคิด
ตอ 

1. กําหนดปญหา เสนอปญหา 
เลือกปญหาที่สนใจ 
แบงกลุมตามความสนใจ 
 

ถามคําถามใหผูเรียนคิด
ละเอียด 
กระตุนยั่วยุใหผูเรียนคิดตอ 
ชวยดูแลตรวจสอบ แนะนํา 
ความถูกตอง ครอบคลุม 

2. ทําความเขาใจกับปญหา ต้ังคําถามในประเด็นที่อยากรู 
ระดมสมองหาความหมาย/คํา
นิยาม  
อธิบายสถานการณของปญหา 
บอกแนวทางและอธิบายวิธีคนหา
คําตอบจัดทําแผนผังความคิด/
จัดทําบันทึกการทํางาน 

ศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม 
อํานวยความสะดวก จัดหา 

ประสานงานวัสดุ เอกสาร ส่ือ 

เทคโนโลย ี

3. ดําเนินการศึกษาคนควา แบงงาน แบงหนาที ่
จัดเรียงลําดับการทํางาน 
กําหนดเปาหมายงาน / ระยะเวลา 
คนควาศึกษาและบันทึก 

 

แลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น 
ต้ังคําถามเพื่อสรางความคิด

รวบยอด 

4. สังเคราะหความรู ผูเรียนแตละคนนําความรูมา
นําเสนอภายในกลุม 
ตรวจสอบขอมูลวาสามารถตอบ
คําถามที่อยากรูไดทั้งหมดหรือไม 
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม 
พอเพียงทบทวนและหาความรู
เพิ่มเติม 

ผูสอนชวยตรวจสอบการ
ประมวลการสรางองคความรู
ใหมใหผูเรียนสรุปองคความรู
ที่ไดจากการศึกษาคนควา 
พิจารณาความเหมาะสม 
เพียงพอ 

5. สรุปและประเมินคาของคําตอบ กลุมนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมา
ประมวลสรางเปนองคความรูใหม 
ประเมินประสิทธิภาพ คุณภาพ
การปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินตนเองทั้งดานความรู 
กระบวนการกลุม ความพึงพอใจ 
เลือกวิธกีาร/รูปแบบการนาํเสนอ
ผลงานที่นาสนใจ 
 

ผูสอนประเมินผลการเรียนรู 
ความรูความจาํ, ความเขาใจ, 

การนําไปใช, การคิดวิเคราะห

เผยแพรผลงานของผูเรียน 

6. นําเสนอและประเมินผลงาน เสนอผลงานการปฏิบัติงานตอ
เพื่อนผูเรียน/ผูสอน วิทยากร
ทองถิ่น, ผูสนใจ 
ประเมินผลรวมกับกลุมเพื่อน/

ผูสอน/วิทยากรทองถิ่น 
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2. การจัดการเรียนรูแบบ โครงงานเปนฐาน : Project Base  Learning 

บทบาทของผูสอน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
แบบโครงงานเปนฐาน 

บทบาทของผูเรียน 

1.  จัดใหมีการปฐมนิเทศ
วิธีการเรียนรูแบบ
โครงงานเพ่ือใหรูถึง
หลักการ วัตถุประสงค 
ประโยชน ตัวแปร ปจจัย
สําคัญในการทําโครงงาน 
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
อันอาจเกิดข้ึน 

 
 

ขั้นนําเสนอ 

1. เสนอแนวคิด เลือก และ
กําหนดหัวขอโครงงาน 

2. ใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินงานของผูเรยีน 
ทุกข้ันตอน 

 
ขั้นวางแผน 

2. เสนอแนวทาง ออกแบบ
การทําโครงงาน 
3. วางแผนรวมกันในการ
เรียนรูแบบโครงงาน 
4. ศึกษาคนควาเอกสาร
เพ่ิมเตมิจากแหลงเรียนรูตางๆ  
5.  เสนอเคาโครงยอของ
โครงงานตอผูสอน 

3.  ติดตาม สอบถาม
ความกาวหนาดูแลการทํา
โครงงานของผูเรียนอยาง
ใกลชิด 

 
ขั้นปฏิบัติ 

6. ลงมือปฏิบัติโครงงานตาม
ข้ันตอนท่ีวางแผนไว 
7. รวบรวมผลการทําโครงงาน 
8.  เสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงผลการทําโครงงาน 
9.  เขียนรายงานหรือนําเสนอ
ผลงานโครงการตอครูผูสอน 
10.  เผยแพรผลงานตอ
สาธารณชน 

4.  สังเกตและประเมิน
การทํากิจกรรมของผูเรียน 
5.  สรุปการทํางานและ
เสนอแนะการทํางานของ
ผูเรยีนแตละกลุมโดยรวม 

 
ขั้นประเมนิผล 

11. ประเมินผลการเรยีนรู
แบบโครงงานของตนเอง 

 
2PBL 

ปญหาเปนฐาน โครงงานเปนฐาน 
กําหนดปญหา,ทําความเขาใจกับปญหา ข้ันนําเสนอ 

ดําเนินการศึกษาคนควา ข้ันวางแผน 
สังเคราะหความรู ข้ันปฏิบัต ิ

สรุปและประเมินคาของคําตอบ, 
นําเสนอและประเมินผลงาน 

ข้ันประเมินผล 
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ปญหาเปนฐาน 2PBL โครงงานเปนฐาน 
กําหนดปญหา,ทําความเขาใจกับปญหา นําเสนอปญหา ข้ันนําเสนอ 

ดําเนินการศึกษาคนควา วางแผนดําเนินการศึกษาคนควา ข้ันวางแผน 
สังเคราะหความรู ปฏิบัติการสังเคราะหความรู ข้ันปฏิบัต ิ

สรุปและประเมินคาของคําตอบ, 
นําเสนอและประเมินผลงาน 

สรุปประเมินผลและนําเสนอผลงาน ข้ันประเมินผล 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 

รายงานชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน  
(Project  Base Learning) มีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือท่ีใชในการรายงาน 
 3.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรายงาน 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 5.  การวิเคราะหขอมูล 
 6.  แบบแผนการรายงาน 
 7.  สถิติท่ีใชในการรายงาน 
 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใช  ไดแก  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค    
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559  
 กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก  นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค   สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559จํานวน  39  คน   
ดวยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง   
 2. เคร่ืองมือท่ีใช 
 วิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือดังน้ี 
  1.  ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  แบงออกเปน  
10  ชุด  ไดแก 
 ชุดท่ี  1  เรื่อง  การถายทอดยีนและโครโมโซม 
 ชุดท่ี  2  เรื่อง  โครโมโซม 
 ชุดท่ี  3  เรื่อง  ดี เอ็น เอ 
 ชุดท่ี  4  เรื่อง  สมบัตสิารพันธุกรรม 
 ชุดท่ี  5  เรื่อง  มิวเทชัน 
 ชุดท่ี  6  เรื่อง  พันธุวิศวกรรม 
 ชุดท่ี  7  เรื่อง  การโคลนยีน 
 ชุดท่ี  8  เรื่อง  การวิเคราะห  DNA 
 ชุดท่ี  9  เรื่อง  การประยุกตใชเทคโนโลยีของ  DNA 
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 ชุดท่ี  10  เรื่อง  ความปลอดภยัของเทคโนโลยีทาง DNA 
   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรยีน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับ
โครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) เปนแบบทดสอบชนิดแบบปรนัย 4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจ  การใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน 
(Project  Base Learning)  จํานวน  10  ขอ 
 3.  การสรางเคร่ืองมือ 
 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาชีววิทยา4   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน 
(Project  Base Learning)  ผูรายงานไดดําเนินการดังน้ี 
 3.1   ข้ันตอนการพัฒนาชุดกิจกรรม มีดังน้ี 
         3.1.1  ออกแบบชุดกิจกรรม ไดทําการศึกษาหลักสูตร กําหนดลําดับข้ันตอนการสอน     
และวิธีการสอนกําหนดสื่อการเรียนการสอนไดแก  คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน คูมือคร ู แบบทดสอบกอนเรียน เฉลย
แบบทดสอบกอนเรยีน  บัตรคําสั่ง  ผลการเรียนรู  แนวความคิดหลกั  ผังมโนทัศนบัตรกิจกรรม  เฉลยบัตรกิจกรรม  
บัตรเน้ือหา  บัตรคําถาม  เฉลยบัตรคําถาม แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  วิเคราะหเน้ือหา  

จัดลําดับเรื่องท่ีจะสอนและเวลาใหเหมาะสม 
  3.1.2  ศึกษาวิธีพัฒนาชุดกิจกรรม ไดทําการศึกษาวิธีการ  หลักการ  ทฤษฎีและเทคนิคการพัฒนาชุด
กิจกรรมจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.1.3  การพัฒนาชุดกิจกรรม ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 
   1)  วางแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนดเน้ือหาในแตละเรื่องของชุดกิจกรรม 
   2)  กําหนดหัวเรื่อง  ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด  กิจกรรมการเรียน 
การสอนและการวัดผลประเมินผล 
   3)  ผลิตและจัดหาชุดกิจกรรม 
    3.1)  เอกสารสําหรับคร ู ไดแก 
     3.1.1)  คูมือครูผูสอน  สวนท่ีสําคญัในคูมือครู  คือ  คําแนะนําสําหรบัครูเก่ียวกับชุด
กิจกรรม และการจดัเตรียมการสอนท่ีตองเตรียมไวลวงหนา 
     3.1.2)  แผนการจัดการเรียนรู  สวนสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู  คือ  หัวขอเรื่อง  

เวลาเรียน  สาระสําคัญ  จุดประสงค  เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อท่ีใชและเกณฑการวัดและประเมินผล 
    3.2)   องคประกอบของชุดกิจกรรมสําหรับนักเรยีน  ไดแก 
     3.2.1)  คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 
     3.2.2)  คูมือคร ู
      3.2.3)  แบบทดสอบกอนเรียน 
     3.2.4)  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
     3.2.5)  บัตรคําสั่ง 
     3.3.6)  ผลการเรียนรู 
     3.3.7)  แนวความคิดหลัก 
     3.3.8)  ผังมโนทัศน 
     3.3.9)  บัตรกิจกรรม 
     3.3.10)  เฉลยบัตรกิจกรรม 
     3.3.11)  บัตรเน้ือหา 
     3.3.12)  บัตรคําถาม 



875 
 

 

     3.3.14)  เฉลยบัตรคําถาม 
     3.3.15)  แบบทดสอบหลังเรยีน 
     3.3.16)  เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
 
  3.1.4)  ตรวจสอบคณุภาพของชุดกิจกรรม  ผูรายงานไดนําชุดกิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึน  ไปใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน  5  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ภาษา และความเหมาะสมในดานตาง ๆ   ซึ่งผูเช่ียวชาญท่ี
ตรวจสอบชุดกิจกรรม จํานวน  5  ทาน   
  3.1.5)  ทดลองใชชุดกิจกรรม 
         3.1.5.1)  ผูรายงานไดนําชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาชีววิทยา4  ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  
Base Learning) ไปทดลองใชครั้งท่ี 1  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค  ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา  2558  ท่ีไดเรียน เรื่อง  ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 4 กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  จาํนวน  3  คน  

ซึ่งประกอบไปดวย นักเรียนออน  ปานกลาง  เกง  เพ่ือศึกษาดานความเหมาะสมของเน้ือหา  สํานวนภาษา  มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 61/56.67  ผูรายงานสังเกตปญหาท่ีพบขณะใชชุดกิจกรรมและปรับปรุงแกไข  
    3.1.5.2)  นําชุดกิจกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชครั้งท่ี 2  
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558  ท่ีไดเรียน เรื่อง  
ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน  9  คน  แบงเปนนักเรยีนออน  จํานวน  3  

คน  ปานกลาง จาํนวน  3 คน  เกง  จํานวน  3  คน  เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาท่ีใชในการเรียนท่ีเหมาะสม  และหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 76.38/73.33   
    3.1.5.3)  นําชุดกิจกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชครั้งท่ี 3  
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนคลองขลุงราษฎรรังสรรค  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558  ท่ีไดเรียน  เรื่อง 
ยีนและโครโมโซม วิชาชีววิทยา 4  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน 30  คน  แบงเปนนักเรียนออน  จํานวน  10  

คน  ปานกลาง  จํานวน  10 คน  เกง  จํานวน  10  คน  เพ่ือหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งพบวา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 83.40/81.33  มีคาสูงกวาเกณฑ 80/80   
    3.1.5.4)  ผูรายงานนําชุดกิจกรรมท่ีตรวจสอบคณุภาพและหาประสทิธิภาพเปนไปตามเกณฑ
ท่ีกําหนดแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/1  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559   โรงเรียนคลองขลุง
ราษฎรรังสรรค  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   จํานวน  39  คน 
 3.2  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก   จํานวน  40  ขอ  มี
ลําดับข้ันตอนการสรางดังน้ี 
  3.2.1  ศึกษาหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 และคูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  3.2.2  ศึกษาหลักการวัดผล  มีวิธีการสรางแบบทดสอบ  การวิเคราะหขอสอบ 
  3.2.3  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมใน เรื่อง ยีนและโครโมโซม วิชา
ชีววิทยา 4  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  จํานวน  

60  ขอ 
  3.2.4  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนจํานวน 60  ขอ  เสนอตอผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  ทาน   
(ดังภาคผนวก ก) ตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา  และโครงสรางภาษาท่ีใช  ความสอดคลองระหวางขอสอบ กับเน้ือหา
และระดับพฤติกรรม  ซึ่งผูเช่ียวชาญเปนชุดเดียวกันกับท่ีตรวจชุดกิจกรรม   พิจารณาใหคะแนนความเห็นโดยกําหนด
คะแนน  ความคิดเห็นดังน้ี 
        -1     เมื่อแนใจวาขอสอบไมมคีวามสอดคลองกับเน้ือหาและระดับพฤติกรรม 
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       0     เมื่อไมแนใจวาขอสอบมคีวามสอดคลองกับเน้ือหาและระดับพฤติกรรม 
    +1    เมื่อแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับเน้ือหาและระดับพฤติกรรม 
  หลังจากผูเช่ียวชาญพิจารณาเสร็จแลว  นํามาหาคาเฉลี่ย  เมื่อคาเฉลีย่มากกวาหรือเทากับ  0.5  แสดง
วา  เปนขอสอบท่ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาเพราะวัดตามจุดประสงค                  เชิงพฤติกรรมท่ีตองการจริง  แตถา
คาเฉลี่ยนอยกวา  0.5  แสดงวาเปนขอสอบท่ีตองตัดท้ิงหรือแกไขเพราะไมไดวัดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการ  

(บุญชม  ศรสีะอาด. 2543 : 61) 
  3.2.5  คัดเลือกแบบทดสอบท่ีผานเกณฑและปรับปรุงแกไขบางขอตามความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ  

จากน้ันนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2558  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร
รังสรรค  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน  30  คน ท่ีเคยไดเรียนเรื่องน้ีมาแลว  

  3.2.6  นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรยีนสอบเสร็จมาตรวจใหคะแนน  โดยผูท่ีตอบถูกให  1  คะแนน ตอบ
ผิดหรือไมตอบ  หรือตอบเกินกวา  1  คําตอบ  ให  0  คะแนน  เมื่อตรวจเสร็จแลวรวมคะแนนของแตละคน 

  3.2.7  นําผลจากการตรวจแบบทดสอบมาวิเคราะหหาความยากงายและอํานาจ จําแนกของ
แบบทดสอบเปนรายขอ  โดยใชเทคนิค  25%  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 210 -211 )  แลวคัดเลือก
ขอสอบท่ีมีคาความยากงาย  ระหวาง  0.20 – 0.80  และมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  ข้ึนไป  และจากการทดลองได
คาความยากงายระหวาง  0.33 - 0.80  คาอํานาจจําแนกอยูในชวง  0.40 - 0.69   ผูรายงานคดัเลือกไว  40  ขอ 
  3.2.8  นําแบบทดสอบท่ีไดคัดเลือกไวมาหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบใชสูตร  KR -20  ของคูเดอร  
ริชารดสัน  (พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540 : 123)  ซึ่งไดคาความเช่ือมั่น  0.91 

  3.2.9  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับสมบูรณ  เพ่ือใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรยีนคลองขลุงราษฎร
รังสรรค  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/1 ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2559  จํานวน 39 คน 
 3.3  แบบทดสอบประจําชุดกิจกรรม 
  แบบทดสอบประจําชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
Learning)  จํานวน  10  ชุด   มีลําดับข้ันตอนการสรางดังน้ี 
  3.3.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  คูมือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  3.3.2  ศึกษาหลักการวัดผลและประเมินผล  วิธีการสรางแบบทดสอบ  การวิเคราะหขอสอบ 
  3.3.3  สรางแบบทดสอบประจําชุดกิจกรรม  มเีน้ือหาครอบคลุมใน วิชาชีววิทยา4 สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวน  10  ชุด   ชุดกิจกรรมละ 10  ขอ   

 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ทดสอบกอนเรยีนดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับ
โครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   ไปทดสอบกับกลุมตวัอยาง  จํานวน  40  ขอ  เก็บคะแนนและรวบรวมไว
เปนคะแนนกอนเรยีน ใชเวลา  1 ช่ัวโมง 
 2.  ดําเนินการจัดการเรยีนรูตามแผนการจดัการเรียนรูกับกลุมตัวอยางโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปน
ฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   จนครบ  10  ชุด และระหวางดําเนินกิจกรรม นักเรียนทํา
บัตรกิจกรรม  บัตรงาน และแบบฝกหัด  ไดจัดเก็บเปนคะแนนระหวางเรียน  จํานวน  100  คะแนน   ใชเวลา  20  ช่ัวโมง   
 3.  ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   กับกลุมตวัอยาง  จํานวน  40  ขอ  ใชเวลา 1 ช่ัวโมง  
                4.  นําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชา
ชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน 
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เปนฐาน (Project  Base Learning)  จํานวน  10  ขอ  โดยใหกลุมตัวอยางประเมินหลังจากเรียนครบ  10  ชุด 
 
 4.  การวิเคราะหขอมูล   

 ในการรายงานครั้งน้ีผูรายงานไดวิเคราะหขอมลู  ดังน้ี 
 4.1  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาชีววิทยา4   

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน 
(Project  Base Learning)  ระหวางคะแนนท่ีไดจากการใชชุดกิจกรรมกับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ  หลังใช
ชุดกิจกรรม จํานวน 10 ชุด   โดยคดิเปนรอยละ   แลวนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  

80/80 
 4.2   วิเคราะหแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหา
เปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) จํานวน  40  ขอ  โดยหาคาความยากงาย  คาอํานาจ
จําแนก  คาความเช่ือมั่น  และเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิต ิ t- test 

 4.3  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา 
ชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning) โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และแปลผลระดับความ 
พึงพอใจ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   
มุงศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวย
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  
และผลการประเมินความพึงพอใจ  ผูรายงานไดวิเคราะหขอมลู  และนําเสนอการวิเคราะหขอมลูเปนลําดับ   โดย
แบงเปน  3  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   
ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ  80/80 พบวาการหาประสิทธิภาพของการชุดกิจกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL)กับโครงงานเปนฐาน(Project Base Learning)กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 39  คน จํานวน 10 ชุด มีประสิทธิภาพ  
E1/E2 = 84.23 /83.74 
ตารางท่ี 4.1      แสดงการหาประสิทธิภาพของการผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา
ชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)กับโครงงานเปน
ฐาน(Project Base Learning)กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 39  คน 

ชุดกิจกรรม 
 

ระหวางการใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู 

การทดสอบหลังเรียน 
ประสิทธิภาพ 

E1/E2 คะแนน
เต็ม x  รอยละ 

คะแนน
เต็ม x  รอยละ 

ชุดท่ี  1  เรื่อง  การถายทอด
ยีนและโครโมโซม 

10 8.28 82.80 10 8.36 83.60 82.80/83.60 

ชุดท่ี  2  เรื่อง  โครโมโซม 10 8.18 81.80 10 8.23 82.30 81.80/82.30 
ชุดท่ี  3  เรื่อง  ดี เอ็น เอ 10 8.13 81.30 10 8.15 81.50 81.30/81.50 
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ชุดท่ี  4  เรื่อง   
       สมบัติสารพันธุกรรม 

10 8.38 83.80 10 8.41 84.10 83.80/84.10 

ชุดท่ี  5  เรื่อง  มิวเทชัน 10 8.36 83.60 10 8.38 83.80 83.60/83.80 
ชุดท่ี  6  เรื่อง   
           พันธุวิศวกรรม 

10 8.28 82.80 10 8.33 83.30 82.80/83.30 

ชุดท่ี  7  เรื่อง   
           การโคลนยีน 

10 8.18 81.80 10 8.23 82.30 81.80/82.30 

ชุดท่ี  8  เรื่อง   
       การวิเคราะห  DNA 

10 8.10 81.00 10 8.18 81.80 81.00/81.80 

ชุดท่ี  9  เรื่อง   
การประยุกตใชเทคโนโลยีของ  
DNA 

10 8.05 80.50 10 8.13 81.30 80.50/81.30 

ชุดท่ี  10  เรื่อง  ความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง 
DNA 

10 8.33 83.30 10 8.44 84.40 83.30/84.40 

ประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.28 /82.85 

 จากตาราง  4.1  พบวาการหาประสิทธิภาพของการชุดกิจกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา
ชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)กับโครงงานเปน
ฐาน(Project Base Learning)กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 39  คน จํานวน 10 ชุด มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 82.28 
/82.85 
 

   ตอนท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดย
ใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   การทดสอบหลังเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรม 

คะแนนเตม็  40  คะแนน  พบวาคะแนนเฉลีย่หลังเรียนของนักเรียน ( X  = 32.77 )  สูงกวากอนเรียน ( X  = 17.14 )     
และเมื่อทดสอบดวยคาสถิติที พบวาไดคาทีเทากับ  30.78   แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  สูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 
 
ตารางท่ี  4.2     แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL)  
กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  กับนักเรียนกลุมตัวอยาง 39  คน   คะแนนเต็ม 40 คะแนน   
 

การทดสอบ N X  S.D. d S.D.d t 

กอนเรียน 39 17.41 2.97 
15.36 3.12 30.78 

หลังเรียน 
39 

32.77 1.49 

 *มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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 จากตารางท่ี  4.2  การทดสอบหลงัเรียนการพัฒนาชุดกิจกรรม คะแนนเต็ม  40  คะแนน  พบวาคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนของนักเรียน ( X  = 32.77 )  สูงกวากอนเรียน ( X  = 17.41 )     และเมื่อทดสอบดวยคาสถิติที พบวาไดคาที
เทากับ  30.78   แสดงวาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน 
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 
 

 ตอนท่ี  3  ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   
วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning) พบวาในภาพรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจมาก  ( X = 4.06, S.D. = 0.48)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลีย่มากท่ีสุด  คือ  ขอ 10   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project Base Learning)  ชวยใหจําเน้ือหาไดงายและจําไดนาน อยูในระดับพึงพอใจมาก  
( X = 4.28, S.D. = 0.76)  คาเฉลี่ยรองลงมา  คือ  ขอ 1  ขาพเจารูสึกตื่นเตน ดีใจทุกครั้ง เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรยีนรู
ดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  
Base Learning)  อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.79)  คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอ 5 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีท่ีเนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน 
(Project  Base Learning)  มีรูปแบบท่ีหลากหลายและสามารถบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูอ่ืน ๆ ไดด ี
อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.72)  และ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือ ขอ 3  ทุก ๆ ครั้งท่ีไดจดั
กิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning)  ขาพเจายินดีท่ีจะไดทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ อยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 
3.72, S.D. = 0.79) 
 

ตารางท่ี 4.3      แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ 
                  ทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอน 
                  บูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
                  Learning) 
  

ขอ รายการ X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 ขาพเจารูสึกตื่นเตน ดีใจทุกครั้ง เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
ชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
Learning)   

4.26 0.79 มาก 

2 ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ในการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหา
เปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   

4.13 0.80 มาก 

3 ทุก ๆ ครั้งท่ีไดจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนน
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) 
กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  ขาพเจายินดีท่ี
จะไดทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ  

3.72 0.79 มาก 

4 ครูใหความสําคัญกับขาพเจาทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย
ชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 

3.97 0.78 มาก 
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Learning)   
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีท่ีเนนกระบวนการ

เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning)  มีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
สามารถ 
บูรณาการกับกลุมสาระการเรยีนรูการเรยีนรูอ่ืน ๆไดด ี

4.18 0.72 มาก 

6 การใชสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู
ดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
Learning)  ทําใหนักเรียนไดใชสื่ออยางท่ัวถึง 

4.00 0.83 มาก 

7 บรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนน
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) 
กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  มีความเปน
กันเอง อบอุน และครูใหความเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึง 

4.00 0.86 มาก 

8 การวัดประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมท่ี
เนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน
(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  เปนไป
ตามท่ีกําหนดทุกข้ันตอน 

4.10 0.88 มาก 

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปน
ฐาน (Project  Base Learning) สามารถพัฒนาการความรูให
นักเรียนไดอยางตอเน่ือง 

4.00 0.83 มาก 

10 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีน
การสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปน
ฐาน (Project  Base Learning)  ชวยใหจําเน้ือหาไดงายและจํา
ไดนาน 

4.28 0.76 มาก 

 รวมเฉลี่ย 4.06 0.48 มาก 

 
จากตารางท่ี  4.3  ผลการประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนา  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปน
ฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมาก  ( X = 4.06, 
S.D. = 0.48)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  ขอ 10  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุด
กิจกรรมท่ีเนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
Learning)  ชวยใหจําเน้ือหาไดงายและจาํไดนาน อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.76)  คาเฉลี่ย
รองลงมา  คือ  ขอ 1  ขาพเจารูสึกตื่นเตน ดีใจทุกครั้ง เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการ
เรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  อยูในระดับพึง
พอใจมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.79)  คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ขอ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ีท่ีเนน
กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  มี
รูปแบบท่ีหลากหลายและสามารถบูรณาการกับกลุมสาระการเรยีนรูการเรยีนรูอ่ืน ๆ ไดดี อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X
= 4.18, S.D. = 0.72)  และ ขอท่ีมีคาเฉลีย่นอยท่ีสดุ  คือ ขอ 3  ทุก ๆ ครั้งท่ีไดจดักิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมท่ี
เนนกระบวนการเรยีนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน(PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)  
ขาพเจายินดีท่ีจะไดทํางานรวมกับเพ่ือน ๆ อยูในระดับความพึงพอใจมาก ( X = 3.72, S.D. = 0.79)   
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สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base 
Learning)  มีประสิทธิภาพ  83.40/81.33   ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี  80/80   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียน และหลังเรียน  
ของชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรยีนการสอน
บูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) โดยใชชุดกิจกรรม พบวา
คาเฉลี่ยคะแนนรวมท่ีไดจากการทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05 

3.  ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning)   พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.06 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning)   
สามารถอภิปรายผลการพัฒนาไดดังน้ี 

1.  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน (Project  Base Learning) 
ท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  ทุกชุดกิจกรรม ท่ีกําหนดไว  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ชุดกิจกรรมมีการพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ ผานการประเมินของผูเช่ียวชาญหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนและไดปรับปรุง
แกไขสมบูรณ  จึงทําใหชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสงผลใหมีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรเชรษฐ  ชาเมืองกุล (2550 )  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห  เรื่อง  
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา  ชุดกิจกรรมท่ีสราง
มีประสิทธิภาพ  82.29/80.78   จํานงค  ศรีโมรา  (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมโดย
ใชวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน เรื่อง  บรรยากาศ   กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา  เปนชุดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด
และมีประสิทธิภาพ  85.63/83.18  และสอดคลองกับ พวงลักษณ  จันตะวัน  และคณะ (2551 : บทคัดยอ)  ไดทําการ
วิจัย เรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรยีนโดยใชปญหาเปนหลัก (PBL)  เรื่อง ระบบนิเวศกวานพะเยา   
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 พบวา มีประสิทธิภาพเทากับ  82.78 / 81.67 

2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning)กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรยีนสูงกวากอนเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรเชรษฐ  ชาเมืองกุล (2550 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  เรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห  เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  อยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01   ชริณรัตน  จิตตสุโภ (2553 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระหนวย
สิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา  ผลการทดลองใช
ชุดกิจกรรมจัดการเรียนรูมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05 

  จากการพัฒนาชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาชีววิทยา4   
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงานเปนฐาน 
(Project  Base Learning) ท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึน พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรยีนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05  

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
วิชาชีววิทยา4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) กับโครงงาน
เปนฐาน (Project  Base Learning) พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนไดเรียนรูกับ 
ชุดกิจกรรมท่ีเราความสนใจ  ใชภาษา  เน้ือหา  เวลาท่ีเหมาะสมกับวัย  และไดเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  ทําให
นักเรียนมีความสุข  สนุกกับการเรียนรู  สงผลใหนักเรียนมีความรูท่ีคงทน นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรยีน ในระดับ
มาก และสอดคลองกับ ปฐมาพร  ทาระเวท (2555 : บทคัดยอ)  นักเรียนมคีวามพึงพอใจท่ีมีตอการเรยีนดวย 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู มคีวามพึงพอใจคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาผลการจดัการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมกับตัวแปรอ่ืนๆ   เชน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในเน้ือหาอ่ืน ๆ  ของสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน 

3. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางการสอนใชชุดกิจกรรมกับผูเรยีนในระดับอ่ืน ๆ  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   
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การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปรกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
Investigating Formalin (Formaldehyde) by using microfluidic  paper-based analytical devices 

 
ไตรรงค เปลี่ยนแสง 

Trairong Phlansaeng 
 

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ กลุมตัวอยาง        คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน 
ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน  
 สรุปผลการวิจัยคือ นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และมคีวามพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ  : บทปฏิบัติการตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ, ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน, ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ  

 

Abstract 

This research is to examine the action development’s result of  investigating  

Formalin (Formaldehyde) by using micro fluidic  paper-based analytical devices for 

Bachelor students of Faculty of Education, Kamphaengphet Rajabhat University. The 

objective is to examine the achievement and the satisfaction towards actions. The 

population was the group of General Science students ( Bachelor level) who took the 

course “ teaching behavior in science subject for high school level” in semester 1 

academic year 2560(2017). The student groups were 5711202 and 5711203. There 

were 58 students in total.  

To conclude, the students who studied the action development of 

investigating Formalin (Formaldehyde) by using micro fluidic  paper-based analytical 

devices, have  higher achievement’s score after studied. The significant number is at 

0.05 and also also have a satisfaction at high level. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การจัดการเรียนการสอนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการศึกษา ซึ่งเนน การถายทอด
เน้ือหาและการทองจําจากเอกสารประกอบการสอนเปนสวนใหญ ทําใหผูเรียนขาดทักษะการคิด ประสบการณ การ
นําขอมูลมาสังเคราะหเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปน ตองพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา (วิจิตร ศรีสอาน, 2550) ไดกลาววา การปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดเรื่องสําคัญไว 4 เรื่อง ท่ี
ทําใหการปฏิรูปการเรียนรูสูคุณภาพคนไทยประสบความสําเร็จ คือ 1) เรื่องการปฏิรูป ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูท่ีขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด ก็คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
รวมถึงผูบริหาร ศึกษานิเทศกและบุคลากรท่ีเก่ียวของอ่ืน ถาเราปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาไมได เราก็จะ
ปฏิรูปการศึกษาไมสําเร็จ 2) เรื่องคุณภาพการศึกษา เปนครั้งแรกท่ีไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังสวนท่ีกําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายใน ท่ีสถานศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท จะตองทําเปนประจําป แลวรายงานผลสูสาธารณะ เพ่ือจะนําผลน้ันมาใชปรับปรุงการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกระดับ   ทุกประเภท รวมท้ังไดใหมีการประกันคุณภาพภายนอกโดยกําหนดใหมี สมศ. (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 3) เรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เราคงหนีไมพนท่ีจะตองนําเอา
เทคโนโลยี เขามาเปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาการเรียนรู เทคโนโลยีเปนเสมือนเครื่องมือใหมท่ีถารูจักใชก็จะ
ชวยเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรูไดเปนอยางดี 4) เรื่องการระดมทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุนการจัด
การศึกษา เราใชคําวาระดม เราไมไดหมายความวารัฐจะตองจัดงบประมาณเพ่ิมข้ึนอยางเดียว แตเราคิดวาตองมี
ระบบการจัดสรรงบประมาณกันใหมท่ีใหเงินไปสูเรื่องการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด เพราะเราพบวาในอดีตเราเสีย
เงินเปนคาบริหารคอนขางสูง ถาเราลดสวนท่ีเปนคาใชจายบริหารลงแลวเอาเงินสวนน้ันไปเสริมใหกับสวนท่ีเปนการ
เรียนการสอน ในท่ีสุดมันถึงไดเกิดแบบการจัดใหมท่ีมุงไปสูคาหัวสําหรับเด็ก  

การปฏิบัติการเปนวิธีการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีใหประสบการณโดยตรงแกผูเรียนและเปนการสอน
ประเภทการกระทําท่ีสามารถถายทอดเน้ือหาท่ีเปนความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร
ได จึงเปนวิธีการสอนท่ีมีประโยชนและมีความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนอยางยิ่ง (ภพ เลาหไพบูลย, 
2542) ระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต   ท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ จึงเปนกลไกสําคัญในการนําพาประเทศไปอยูในกลุมประเทศกาวหนา การพัฒนา ชุดกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร จึงเปนหัวใจสําคัญในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร การเรียนการสอนดวยบท
ปฏิบัติการเปนเทคนิคท่ีเปนรากฐานของการแกปญหาใหผูเรียนสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนสามารถ
ศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อท่ีสามารถเรียนไดดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการสรุปครอบคลุม และการใช
การสรุปครอบคลุมในสถานการณใหมๆ สงเสริมใหผูเรียนเพ่ิมพูนความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน มีทักษะในดานตางๆ มากข้ึน ตลอดจนชวยพัฒนา   เจตคติทางวิทยาศาสตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 
 เน่ืองจากบทปฏิบัติการมีการใชสารเคมีเปนจํานวนมาก สารบางชนิดมีราคาสูงและหาสถานท่ีจัด
จําหนายไดยาก ระเหยไดงาย สารบางชนิดเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอผูทําการทดลอง 
สามารถทําลายอวัยวะภายในรางกาย เกิดการระคายเคือง สะสมใหเกิดโรครายแรง ถาปลอยสูสิ่งแวดลอมภายนอก
หรือกําจัดไมถูกวิธี ทําใหเกิดการปนเปอนและสงผลกระทบตอหวงโซอาหารและการเปลี่ยนแปลง   ในระบบนิเวศ 
ตองเสียคาใชจายสูงในการกําจัด ดวยอุปกรณตรวจสอบแบบกระดาษมีขอดีหลายประการ ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา
การพัฒนาบทปฏิบัติการตรวจสอบแบบกระดาษ พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร ซึ่งหากนําหลักการดังกลาวไปใชได
จริง ก็จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและบทปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีปลอดภัย แถมยัง
สามารถนําหลักการพัฒนาบทปฏิบัติการตรวจสอบแบบกระดาษน้ีไปประยุกตใชกับชุดกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรยีนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหล
จุลภาคแบบกระดาษ 
   

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาค
แบบกระดาษและเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยผูวิจัยไดศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการทดลองการตรวจสอบฟอรมาลีน   แบบกระดาษกับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ท่ีลงทะเบียนรายวิชา พฤติกรรมการสอนวิชา วิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันบูรณาการ และ
ดานความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ 
 
 2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี จําแนกตามข้ันตอนการดําเนินการวิจัยได
ดังน้ี  
  1) ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา 
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 
58 คน และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา พฤติกรรมการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรียน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คิดเปนรอยละ 80 กําหนดกลุมตัวอยางดวยการใชตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamame ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +5% (พรรณี, 2553) 
  2) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของบทปฏิบัติการ เรื่อง          
การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจลุภาคแบบกระดาษ โดยการสนทนากลุม (Focus Group) ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง 
  3) การสรางและหาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ โดยการทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษา 3 กลุม คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุ
ศาสตร กลุมยอย 6 กลุมยอย 9 คน และกลุมยอย 15 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง กอนท่ีจะนําไปใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 10 คน  
  4) ศึกษาประสิทธิผลของบทปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ 2 ดาน 
ดังน้ี 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปฏิบัติการ การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
2) ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน โดย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 3. ขอบเขตดานตัวแปรการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใช
อุปกณของ 

ไหลจลุภาคแบบกระดาษ 
          3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตอการเรียนดวยบทปฏิบัติ, ความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติการ 
 4. ขอบเขตดานเวลา 
  การวิจัยครั้งน้ีเริ่มดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2560 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณ
ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทปฏิบัติการ และประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา
ปริญญาตรีท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติการ ดังกลาวโดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
  ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาบทปฏิบัติการ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลของบทปฏิบัติการ 2 ดาน ดังน้ี 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปฏิบัตกิาร 
2) ความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ 

 
1.กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาท่ีใชในการวิจยัครั้งน้ี เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 รายวิชา พฤติกรรม
การสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2 หมูเรยีน ไดแก 5711202 และ 5711203 จํานวน 58 คน 
  

2.ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย มีดังน้ี 

1 ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนดวยบทปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของ
ไหลจุลภาคแบบกระดาษ 
 2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตอการเรียนดวยบทปฏิบัติ, ความพึงพอใจตอบทปฏิบัตกิาร 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.1 เคร่ืองมือและสารเคม ี

1. บีกเกอร 50 ml    2 ใบ 
  2. หลอดหยด     1 หลอด 
  3. กระดาษกรอง เบอร 1   1 แผน  
  4. ปากกาเคมี Permanent Marker   1 ดาม 
  5. เครื่องปน    1 เครื่อง 
  6. ใบมะยมแก    15 g 
  7. นํ้ากลั่น     15 ml 
  8. สารหรืออาหารท่ีเราคิดวามีสารฟอรมาลีน 
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3.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอบทปฏิบัติ 
ขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งวัดพฤติกรรมการเรียนรู 6 ดาน คือ ความรู

ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา โดยแตละขอมีตัวเลือกท่ีเปน
คําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ คือ ถาตอบคําถามถูกตองได 1 
คะแนน ถาตอบคําถามไมถูกตองหรือไมตอบได 0 คะแนน 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสอบถามปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” 

มีลักษณะขอคําถามประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน เชน เพศ อายุ ช้ันป สาขาวิชา เปนตน 
สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ เชนดานการ 

ใชประโยชน ดานความพึงพอใจและดานความรูความเขาใจ เปนตน 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 
4. วิธีการทดลอง   

 4.1 ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติการ เร่ือง “การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาค
แบบกระดาษ” 
  ทดลองปฏิบัติการ 
  1. 1นําใบมะยมแก 15 g ปนกับนํ้ากลั่นปริมาณ 15 ml  
  2. ตั้งนํ้าใบมะยมท่ีปนแลวท้ิงไวใหตกตะกอน จนใส1 
  3. นํา1ปากกาเคมี Permanent Marker 1วาดเปนชองๆตามจินตนาการลงบนกระดาษกรอง
เบอร 1 เพ่ือไมใหของเหลวซมึผานออกมาได1 
  4. ใชหลอดหยดดดูนํ้าใบมะยมในสวนท่ีใส แลวนํามาหยดลงบนกระดาษกรองตามชองท่ีวาด
ไว จากน้ันท้ิงไวใหแหง 

5. นําของเหลวจากอาหารหรือสารท่ีตองการตรวจสอบหยดลงบน1เครื่องมือตรวจสอบ 
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ 

  6. สังเกตการเปลี่ยนแปลง  
  7. เมื่อหยดของเหลวจากอาหารหรือสารท่ีตองการตรวจสอบหยดลงบน1เครื่องมือตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ1แลว ถากระดาษเปลี่ยนจากท่ีไมมีสเีปนสีเขียว แสดงวาในสารหรืออาหารน้ีมสีารฟอรมาลีนอ
ยู แตถาไมมีการเปลี่ยนแปลง แสดงวาไมมสีารฟอรมาลีน 
   

4.2 การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การสรางเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกําแพงเพชร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือวิเคราะหหลักสตูร จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา และ
พฤติกรรมการเรียนรูท่ีตองการวัด 
   2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3. จัดทําตารางวิเคราะหขอสอบ โดยแสดงความสัมพันธของจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมกับเน้ือหาวิชาท่ีตองการวัด นํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บทปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ วิเคราะหเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งวัด
พฤติกรรมการเรียนรู 4 ระดับ คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห โดยแตละขอมีตัวเลือก
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ท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว และมีเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ คือ ถาตอบคําถามถูกตองได 1 
คะแนน ถาตอบคําถามไมถูกตองหรือไมตอบได 0 คะแนน 
   4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ ท่ีสรางไวเรียบรอยแลวเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย พิจารณาความถูกตองและความเหมาะสม
ในดานตาง ๆ 
   5. นําขอเสนอแนะท่ีไดมาดําเนินการปรับปรุง แกไขจุดบกพรอง การหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ บทปฏิบัติการ เรื่อง“การตรวจสอบสาร
ฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบท
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอ
ตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนชุดเดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบัติการ เพ่ือ
พิจารณาความสอดคลองและความเหมาะสมของขอคําถาม โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ 
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง ซึ่งกําหนดเกณฑการพิจารณา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 73) ดังน้ี  
  คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม 
  คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม 

คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับคุณลักษณะตามนิยาม 
ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบท

ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ จากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67 - 1.00  
  จากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          บท
ปฏิบัติการ เรื่องการตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ ควรปรับปรุงขอคําถามใหมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการ
เรียนรูท่ีตองการวัดมากข้ึน และครอบคลุมเน้ือหา ปรับปรุงตัวเลือกเพ่ือใหมีความยากงายท่ีมีความเหมาะสม และ
ควรใชภาษาท่ีทําใหผูเรียนเขาใจในขอคําถาม โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี คือ ปรับปรุงขอ
คําถามใหมีความสอดคลองกับหลักการและพฤติกรรมการเรียนรูท่ีตองการวัด ปรับปรุงตวัเลือกใหมีความถูกตองและ
เหมาะสมโดยไมยากหรืองายเกินไป โดยปรับปรุงขอคําถามและตัวเลือกใหใชภาษาท่ีเขาใจงาย ไมกํากวม และเปน
ประโยคท่ีกระชับไดใจความ 
  2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ ท่ีผานการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไปทดลองใช กับนักศึกษา กลุมยอยท่ีไมใชนักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน เพ่ือ
วิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ โดยคัดเลือกขอสอบไว จํานวน 
20 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.30 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป  
  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ ท่ีไดคดัเลือกไว จํานวน 20 ขอ 
มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-
Richardson) พบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏบัิติการ มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.83  
   

4.3 การศึกษาความพึงพอใจ 
การสรางเคร่ืองมือ 

  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ และการสรางแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ 
  2. กําหนดวัตถุประสงค เน้ือหา และเกณฑในการวัดความพึงพอใจ 
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  3. สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ จํานวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ท่ีมีระดับความพึงพอใจ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยท่ีสุด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
  ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ 
  ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มคีวามพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสดุ 
 นําคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏบัิติการเคมีวิเคราะห แปล
ความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ดังน้ี  
  คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   4. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีน
แบบกระดาษ ท่ีสรางไวเรียบรอยแลวเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาความถูกตองและ
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ 
   5. นําขอเสนอแนะท่ีไดมาดําเนินการปรับปรุง แกไขจุดบกพรอง 
 
  การหาประสิทธิภาพ 
  การหาประสิทธิภาพแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ เรือ่ง การตรวจสอบ
ฟอรมาลีนแบบกระดาษ มีข้ันตอนดังน้ี 
   1. ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนชุด
เดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีประเมินความเหมาะสมของบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของขอ
คําถามกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด โดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือสอดคลอง ไมแนใจ ไม
สอดคลอง ซึ่งึ กําหนดเกณฑการพิจารณา (ชูศรี วงศรัตนะ. 2553: 73) ดังน้ี  
  คะแนน +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  คะแนน 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  คะแนน -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติ 
เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบกระดาษ จากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 - 
1. 
  จากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พบวาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท มีขอคําถาม
บางขอท่ีมีความคลายคลึงกัน และควรปรับปรุงการใชภาษา โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบท
ปฏิบัติ มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี คือ ขอคําถามใดท่ีมีความคลายคลึงกันผูวิจัยจะ
เปลี่ยนขอคําถามหรือเลือกขอคําถามมาใชเพียงขอเดียว และปรับสํานวนภาษาใหผูเรียนเขาใจงาย กระชับได
ใจความ 
   2. นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอเปลี่ยนท่ีผานการพิจารณาจาก
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไปทดลองใชกับ นักศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชา
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วิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 30 คน และคัดเลือกแบบสอบถามไว 
จํานวน 45 ขอ มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค พบวา
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ ในการทดลองบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบฟอรมาลีนแบบ
กระดาษ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92  

 
5. การวิเคราะหขอมูล  
 5.1 การวิเคราะหคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ กอนเรียนและหลงั
เรียนดวยบทปฏิบัติการของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติ t - test for dependent samples 
 5.2 การวิเคราะหคะแนนจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ หลังเรยีนดวยบท
ปฏิบัติการของนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชสถิติหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
 1. นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกรณของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบัติการ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     ท่ีระดับ 
.05 
 2. นักศึกษาท่ีเรียนดวยบทปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบสารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบ
กระดาษ มีความพึงพอใจตอบทปฏิบัติการ อยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

 1.  อุปกรณแบบกระดาษยังคงมีขอจํากัดอยูหลายดาน ท้ังดานของการรั่วซึมของสาร โอกาสในการ
ระเหยของสารตัวอยาง หากผูท่ีตองการศึกษาวิจัยตออาจตองทดสอบชนิดของกระดาษท่ีจะทําใหผลการทดลอง
ไดผลท่ีดีข้ึน 
 2.  เน่ืองดวยเวลาในการทําวิจัยเรื่องน้ีมีอยางจํากัดจึงไดทดสอบใชกับการทดลองเรื่อง “การตรวจสอบ
สารฟอรมาลีนโดยใชอุปกณของไหลจุลภาคแบบกระดาษ” ผูท่ีสนใจนําวิจัยน้ีไปศึกษาตอควรจะพัฒนาอุปกรณให
สามารถใชในการทดลองในเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
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เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปท่ี 3 
เร่ือง ระบบสุริยะ โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล 

The Development of Scientific Creativity skills of Mathayom 3 
 Students on The Solar System Using the CIPPA Model. 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 เรื่อง ระบบสุริยะ โดยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล จํานวน 23 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรและแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง จาก
การสรุปผลของขอมูล สรุปไดวา มีนักเรียนรอยละ 33.3 ท่ีมีทักษะความความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน รองลงมามีนักเรียน
รอยละ 58.3 ท่ีมีทักษะความคิดสรางสรรคเทาเดิม และรอยละ 8.3 เปนกลุมของนักเรียนท่ีมีทักษะความคิดสรางสรรค
ลดลง ซึ่งเมื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางรวมดวยจะเห็นไดวา ผูเรียนมีความคิดริเริ่มเน่ืองจากมีการ
ออกแบบการวางแผนเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานอยางเปนระบบและเพ่ือใหการทํางานกลุมเปนไปในแนวทิศทาง
เดียวกัน   อีกท้ังผูเรียนมีความคิดยืดหยุนเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือใหงานน้ันออกมาสมบูรณท่ีสุดคือ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหคลายเดิมแบบท่ีวางแผนไวมากท่ีสุด   ซึ่งผูเรียนมีความคิดคลองแคลวเน่ืองจากผูเรียนมีความคิดท่ี
จะทําผลงานของตนเองใหแปลกและแหวกแนว แตกตางจากคนอ่ืน และผูเรียนมีความคิดละเอียดลออเน่ืองจากผูเรียน
คิดคนท่ีจะหาวิธีท่ีจะทําใหผลงานของตนใหสามารถมีกลไกการทํางานท่ีใชงานไดจริงๆ 
คําสําคญั : ทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร / การจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา0 / ระบบสรุิยะ 
 

Abstract 
This research aimed to develop the scientific creativity skills of grade 9 students on the solar 

system by using CIPPA model. Data were collected by using scientific creativity and semi-structured 
interview based on the conclusions of the data, 33.3% of students with creative skills increased. 
58.3% of students with creative thinking skills and 8.3% of students with creative skills decreased. 
When analyzing the data from the semi-structured interviews, learners were initiated because they 
were planned to work in a systematic way and to work together in the same direction. The students 
were flexible because they had to change the format to complete the task completely. Modify the 
layout to the same as the most planned. The learners were very fluent in thinking which included 
the ability to make their work strange and unconventional. Different from  
others, students had a thorough idea, because the learner invented a way to make their work 
mechanically.  
Keyword : Scientific creativity skills ; CIPPA model ; The solar system 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันเปนยุคของโลกแหงศตวรรษท่ี 21 มักมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางก็เขามามีบทบาทสําคัญในทุกๆดานของสังคม ความเจริญกาวหนาน้ีเกิดจากประชากรใน
ประเทศท่ีกลาคิดแตกตาง คิดริเริ่มสรางสรรคผสมผสานกับการใชจินตนาการในการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีมีประโยชน
ตอสังคมโลก จึงทําใหมวลมนุษยมีนวัตกรรมตางๆ ท่ีใชในการอํานวยความสะดวกกันอยูในโลกปจจุบัน (วิจารณ  พาณิช, 
2555) นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบทบาทมากในชีวิตของมนุษย การสรางสรรคผลงานตางๆเหลาน้ีตองอาศัยความรู
ทางดานวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน เพ่ือท่ีจะตอยอดไปถึงการสรางสรรคนวัตกรรมได ดังน้ัน การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสงเสริมและพัฒนากําลังของชาติคือนักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคิดสรางสรรคโดยเฉพาะความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหสังคมไทยในอนาคตเปนสังคมท่ีมีความเจริญทางดานนวัตกรรม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อารี  พันธมณ,ี 2545)  วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนในทุกระดับช้ันในประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ซึ่งเปนวิชาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินชีวิต มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพราะฉะน้ันรายวิชาวิทยาศาสตรจึงเปนรายวิชาท่ีมีความสําคัญจอชีวิตของนักเรียนและในรายวิชา
วิทยาศาสตรตองอาศัยจินตนาการท่ีควบคูไปกับความรู ดังน้ัน การสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพตองมี
การฝกใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค ในการนําความรูไปประยุกตใชในการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย 

เน่ืองจากวาความคิดสรางสรรคคือ ลักษณะของการแสดงออกทางความคิดท่ีเปนรูปแบบของการแกปญหา 
กระบวนการแกปญหา เปนการคิดแบบไมจํากัดกรอบ เปนการคิดอยางอิสระ ซึ่งบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะตองเปน
บุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง และความคิดยืดหยุน (Guilford, 1967) ความคิดสรางสรรคเปนคุณสมบัติท่ีมีอยู
ในมนุษยทุกคน หากไดรับการสงเสริม พัฒนาและนําไปใชใหเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนอยางมาก (อารี  พันธมณี, 
2545) ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดท้ังทางตรงและทางออม ในทางตรง เชน การฝกคิด การทําลงมือทํา 
กิจกรรม การใหความรู ในทางออม เชน การสรางบรรยากาศในการเรียนรู การสรางความปลอดภัยในการคิด  เปนตน 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ในชวงมัธยมศึกษาเปนชวงท่ีนักเรียนมีความคิดเปนตัวของเองสูง (Egocentric) 
ซึ่งเหมาะแกการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1992) เน่ืองจากการสงเสริมความคิด
สรางสรรคน้ันตองอาศัยการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายและแปลกใหม เพ่ือกระตุนความคิดของนักเรียนไดดี อีกดวยการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลเปนรูปแบบการเรียนรูท่ีใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 
กระบวนการทํางานกลุม กระบวนการแสวงหาความรู ซึ่งกระบวนเหลาน้ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญาซึ่งการ
ทํางานกันเปนกลุม จะตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน จะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง มีสวนรวมในการสราง
องคความรู มีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน ทําใหนักเรียนไดเกิดความคิดท่ีหลากหลาย ในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับขอความดังกลาวน้ัน มีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลก็เปนอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะความคิดสรางสรรคไดดี 
  การจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลมีท้ังหมด 7 ข้ันตอน ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม ข้ันน้ีเปนการ
ดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของ
ตน  และข้ันท่ี 2 คือ การแสวงหาความรูใหม ข้ันน้ีเปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล หรือ
แหลงความรูตาง ๆและนําไปเช่ือมโยงกับข้ันท่ี 3 คือการศึกษาทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหม และเช่ือมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิม    ข้ันน้ีผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล ความรูท่ีหามาได ผูเรียนสรางความหมายของขอมูล
ประสบการณใหม ๆ โดยใชกระบวนตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมในการอภิปราย และ
สรุปความเขาใจเก่ียวกับขอมูลน้ัน ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกับความรูใหมกับความรูเดิมจากข้ันตอนท่ี 1 และ 
2 จากน้ันข้ันท่ี 4 คือข้ันท่ีผูเรียนตองมีการการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุม
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบความรวมท้ังขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปน
ความรูความเขาใจของตนเองแกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน ข้ันท่ี 5 คือข้ัน
การสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันน้ีเปนข้ันของการสรุปความรูท่ีไดรับท้ังหมด ท้ังความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่ง
ท่ีเรียนใหเปนระบบระเบียบ เพ่ือใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย อาจจะใชเปนแผนผังมโนทัศนเพ่ือใหเห็นภาพ จากน้ัน
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ก็นําผลงานของกลุมตนมาปฏิบัติและการแสดงผลงานในข้ันท่ี 6  ข้ันน้ีจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียน
ใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอมูลท่ีได ข้ันน้ีจะเปนข้ันปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติ
ดวย ในข้ันน้ีผูเรียนสามารถแสดงผลงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย  การแสดงบทบาท
สมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑท่ีเหมาะสม ข้ันสุดทายคือข้ันการ
ประยุกตใชความรู ข้ันน้ีเปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องน้ัน ๆ เปนการให
โอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรคหลังจากประยุกตใชความรู อาจมีการ
นําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได  หรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานในข้ันการปฏิบัติและแสดงผลงานแตนํา
ความมารวม แสดงในตอนทายหลังข้ันการประยุกตใชก็ได เชนกัน 

จากสภาพท่ีมาและความสําคัญดังท่ีไดกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะหานวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีจะ

ทําใหนักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน โดยนําการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลมาใช

ทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เน่ืองจากรูปแบบการจัดการ

เรียนรูดังกลาวเปนการใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตัวเองตั้งแตข้ันแรก โดยกระบวนการน้ีจะเนนใหผูเรียนไดเกิด

กระบวนการคิดเปนสวนใหญ และการแลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับคนอ่ืน จากท่ีเคยไดมีความคิดของตัวเองแคฝาย

เดียว แตกลับไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนในกลุม ทําใหผูเรียนไดมีความคิดท่ีหลากหลายและแปลกใหมในการ

สรางสรรคผลงาน อีกดวยการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงสงเสริมการปฏิบัติจริง

เพ่ือพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เนนกระบวนการทํางานกลุม ท้ังน้ีการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ

ซิปปาโมเดลจึงเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทักษะความคิดสรางสรรคทาง

วิทยาศาสตรตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง ระบบสุรยิะ โดยการ

จัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล 

ขอบเขตการวิจัย 

  ดานเนื้อหา 
   เน้ือหาท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODLE) เรื่อง ระบบสุรยิะ 
จํานวน 9 ช่ัวโมง  
  ดานกลุมเปาหมาย 
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 แผนการเรยีน
วิทย-คณิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ซึง่มีนักเรียนจํานวน 23 คน ดวยวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  ดานตัวแปร 
   ตัวแปรตน ไดแก  รูปแบบการเรยีนรูโมเดลซิปปา0 ( CIPPA Model ) 
  ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (Scientific creativity) 
  ดานระยะเวลา 
   ใชการจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ระบบสรุิยะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 จํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง จํานวน 6 ช่ัวโมง 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     พัฒนา 

 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

  ระเบียบวิธีวิจยัครั้งน้ีเปนวิจยัเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One group pre-post test) มวัีตถุประสงคเพ่ือ
มุงเนนเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 3 เรื่อง ระบบสรุิยะ โดยใชการ
จัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลประชากร 
  ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมี
นักเรียนจํานวน 23 คน  

เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลโดยการจัดการเรียนรูมี 7 ข้ันตอน คือ 

1.1 ข้ันการทบทวนความรูเดิม ข้ันน้ีเปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือชวยให 
ผูเรียนมีความพรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน 

1.2 ข้ันการแสวงหาความรูใหม ข้ันน้ีเปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล  
หรือแหลงความรูตาง ๆ 

1.3 ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล / ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม    ข้ันน้ี 
เปนข้ันท่ีผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล ความรูท่ีหามาได ผูเรียนสรางความหมายของขอมูลประสบการณใหม 
ๆ โดยใชกระบวนตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุมในการอภิปราย และสรุปความเขาใจ
เก่ียวกับขอมูลน้ัน ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกับความรูเดิม 

1.4 ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือใน 
การตรวจสอบความรวมท้ังขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ
ของตนเองแกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน 

1.5 ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันน้ีเปนข้ันของการสรุปความรูท่ีไดรับท้ังหมด ท้ังความรู 
เดิมและความรูใหม และจัดสิ่งท่ีเรียนใหเปนระบบระเบียบ เพ่ือใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย อาจจะใชเปนแผนผัง
มโนทัศนเพ่ือใหเห็นภาพ 

1.6 ข้ันการปฏิบัติและการแสดงผลงาน  ข้ันน้ีจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสราง 
ความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน และชวยสงเสริมใหผูเรียน
ใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอมูลท่ีได ข้ันน้ีจะเปนข้ันปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติ
ดวย ในข้ันน้ีผูเรียนสามารถแสดงผลงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การอภิปราย  การแสดงบทบาท
สมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดใหมีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑท่ีเหมาะสม 

1.7 ข้ันการประยุกตใชความรู ข้ันน้ีเปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความ 
เขาใจของตนไปใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและ
ความจําในเรื่องน้ัน ๆ เปนการใหโอกาสผูเรียนใชความรูใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคหลังจาก
ประยุกตใชความรู อาจมีการนําเสนอผลงานจากการประยุกตอีกครั้งก็ได  หรืออาจไมมีการนําเสนอผลงานในข้ันการ
ปฏิ บั ติ และแสดงผลง านแต นํ าค วามมารวม  แสดง ในตอนท ายหลั ง ข้ั นกา รประยุ กต ใ ช ก็ ไ ด  เ ช น กั น 
  ซึ่งท้ังหมด 5 แผน ไดแก เอกภพและดวงอาทิตย  ดาวเคราะห   ดวงจันทร  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา   
ดาวหางและอุกกาบาต 
 2.แบบวัดความคิดสรางสรรค เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ในแตละขอจะประกอบไปดวยความคิดสรางสรรค 
4 ลักษณะ คือ ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองแคลว ความคิดละเอียดลออ โดยจะทําการวัดแบบทดสอบ

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โมเดลซิปปา 

(CIPPA Model) 

ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 

(scientific creativity) 
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ความคิดสรางสรรคของนักเรยีนกอนและหลัง การเรียนเรื่องระบบสุริยะ ในการทําแบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรคจะ
นําแบบทดสอบวัดนักเรียนท้ังหมด 23 คน ซึ่งแบบทดสอบลักษณะความคิดสรางสรรคละ 2 ขอ โดยจะนําคะแนนกอน
และหลังการเรียนมาเปรียบเทียบกัน และนําไปเทียบกับเกณฑความคิดสรางสรรค 
 3.แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง พรอมท้ังมีการบันทึกเสียงในการสัมภาษณ โดยขออนุญาตเก็บขอมูลจาก
นักเรียนตามความสมัครใจ มีท้ังหมด 4 คําถาม โดยลักษณะของคําถามจะแบงตามลักษณะความคิดสรางสรรค คือ 
ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองแคลว ความคิดละเอียดลออ โดยจะนําคําตอบท่ีไดจากการสัมภาษณมา
เปรยีบเทียบกับเกณฑลักษณะความคิดสรางสรรค ในการสัมภาษณน้ีจะสมัภาษณโดยการสุมนักเรียนจํานวน 2 คน ตอ 1 
กลุม ทําการสัมภาษณหลังจากท่ีนักเรียนทําการประดิษฐระบบสุริยะ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังน้ี 
 1. ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคกอนเรียนเรื่องระบบสุริยะ จํานวน 8 ขอ โดยใช
เวลา 20นาที  

2. ผูวิจัยจัดกิจกรรมการจดัการเรยีนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลเรื่องระบบสรุิยะ จาํนวน 5 แผน ระยะ-เวลาท่ี
ใชสอนคือ3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวมเปน 9 ช่ัวโมง  
  3. เมื่อดําเนินการสอนเสร็จแลว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางแตละกลุมประดิษฐโมเดลระบบสุรยิะออกมา 1 ช้ิน และ
ทําการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางกับกลุมตัวอยางโดยทําการสัมภาษณตามความสมัครใจ กลุมละ 2 คน  

4.ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบวัดทักษะความคิดสรางสรรคหลังเรียนเรื่องระบบสุริยะ จํานวน 8 ขอ โดยใช
เวลา 20นาที  

 
การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไดตอไปน้ี 

1. จากแบบวัดความคิดสรางสรรค ไดทําการวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย เชน คาเฉลี่ย  

2. จากแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมคําตอบ ตามวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content 

analysis) 

 

ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล จากการคําตอบของกลุมตัวอยาง ใหคะแนนตามองคประกอบของทักษะความคิด

สรางสรรค ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 เพ่ือจัดกลุมคําตอบ และนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะทักษะความคิดสรางสรรค 

กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทางสถิติการหาคะแนน

พัฒนาการ และคารอยละของจํานวนนักเรียนในแตละระดับของลักษณะของทักษะความคิดสรางสรรค 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑการวัดทักษะความความคดิสรางสรรค  

ประเด็นท่ี 
ประเด็นท่ีบงชี้ถึง 

ทักษะความคิดสรางสรรค 
คําอธิบายประเด็นท่ีบงชี้ถึงทักษะความคิดสรางสรรค 

1 ความคิดรเิริม่ - ผูเรยีนมีความคิดท่ีแลกใหมแปลกใหม แตกตางจาก
ความคิดธรรมดาหรือความคิดท่ีแตกตางจากบุคคลอ่ืน 

2 ความคิดยดืหหยุน - ผูเรยีนมีความสามารถท่ีจะพยายามคิดได หลายทางอยาง
อิสระ ความสามารถในการดัดแปลง 

3 ความคิดคลองแคลว - ผูเรยีนมีความคิดท่ีไมซ้ําซากในเรื่องเดียวกัน 
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4 ความคิดละเอียดลออ - ผูเรยีนมีความคิดเก่ียวกับรายละเอียดท่ีใชในการตกแตง
ทําใหความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ันสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา ประเด็นท่ีบงช้ีถึงทักษะความคิดสรางสรรค ไดแก 1) ความคิดริเริ่ม เชน การจัด

กิจกรรมการเรียนรูผูสอนจะเนนใหผูเรียนไดเริ่มคิดโดยไมมีขอจํากัดในการคิด สามารถคิดนอกกรอบได และมีความคิดท่ี
แปลกใหมแตกตางจากความคิดเดิม 2) ความคิดยืดหยุน เชน ผูเรียนสามารถนําวัสดุท่ีแปลกใหมมาใชในการประดิษฐได
ตามความเหมาะสม หรือมีความคิดหลากหลายทาง หลายประเภท 3) ความคิดคลองแคลว เชนผูเรียนมีความคิดท่ีไม
ซ้ําซากกับเรื่องเดิมๆ สามารถคิดไดหลายทางภายในเวลาท่ีกําหนด 4) ความคิดละเอียดลออ เชน ผูเรียนประดิษบช้ินงาน
ข้ึนมา ผูเรียนตระหนักถึงความสําเร็จของงาน รวมไปถึงการตกแตงผลงานของตนใหออกมาสมบูรณท่ีสุดและสามารถนํา
ความรูประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 

จากน้ันเมื่อทําการวัดทักษะความคิดสรางสรรคเรียบรอยแลว ผูสอนยังใชแบบประเมินการสัมภาษณก่ึง
โครงสรางในการสัมภาษณผูเรียนเพ่ือใหไดผลสรุปท่ีชัดเจนวาผูเรียนเมื่อเรียนแลว เกิดทักษะความคิดสรางสรรคและมี 
ควาคิดเห็นอยางไรกับผลงานของตน ตั้งแตเริ่มการทําสิ่งประดิษฐ โดยผูสอนจะใชประเด็นท่ีบงช้ีถึงทักษะความคิด
สรางสรรคดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 แบบประเมินการสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
 

ประเด็นท่ี 
ประเด็นท่ีบงชี้ถึง 

ทักษะความคิดสรางสรรค 
คําอธิบายประเด็นท่ีบงชี้ถึงทักษะความคิดสรางสรรค 

1 ความคิดรเิริม่ - ผูเรยีนมีความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางจากธรรมดา หรือ
ความคิดท่ีแตกตางจากบุคคลอ่ืน อาจไมมีใครนึกถึงมา
กอน และนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดสิ่งใหม เกิดเปน
ผลงานใหม ตองอาศัยความกลาคดิ กลาแสดงออก กลา
ทดลอง และกลาเสี่ยง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานหรือสิ่ง
ตางๆใหมีความแปลกใหมวาเดิม 

2 ความคิดยดืหยุน - ผูเรยีนมีความสามารถท่ีจะพยายามคิดได หลายทางอยาง
อิสระ ความสามารถในการดัดแปลง คิดไดหลายประเภท 
คิดไมซ้ําประเภท 

3 ความคิดคลองแคลว - ผูเรยีนมีความคิดท่ีไมซ้ําซากในเรื่องเดียวกัน สามารถ
เช่ือมโยงความสัมพันธสิ่งท่ีเหมือนกันหรือคลายกันไดมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดในเวลาท่ีกําหนด 

4 ความคิดละเอียดลออ - ผูเรยีนมีความคิดเก่ียวกับรายละเอียดท่ีใชในการตกแตง
ทําใหความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ันสมบูรณยิ่งข้ึน และตระหนักถึง
ความสําเร็จของผลงาน ตลอดจนการติดตามจนเกิด
ความสําเร็จ 

 
จากตารางท่ี  2 จะเห็นไดวา ประเด็นท่ีบงช้ีถึงทักษะความคิดสรางสรรค ไดแก 1) ความคิดริเริ่ม เชน ผูเรียนมี

ความคิดท่ีแปลกใหม แตกตางจากธรรมดา หรือความคิดท่ีแตกตางจากบุคคลอ่ืน อาจไมมีใครนึกถึงมากอน และนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเกิดสิง่ใหม เกิดเปนผลงานใหม ตองอาศัยความกลาคิด กลาแสดงออก กลาทดลอง และกลาเสี่ยง 
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงงานหรือสิ่งตางๆใหมีความแปลกใหมวาเดิม 2) ความคิดยืดหยุน ไดแก ผูเรียนมีความสามารถท่ีจะ
พยายามคิดได หลายทางอยางอิสระ ความสามารถในการดัดแปลง คิดไดหลายประเภท คิดไมซ้ําประเภท 3) ความคิด
คลองแคลว ไดแก ผูเรียนมีความคิดท่ีไมซ้ําซากในเรื่องเดียวกัน สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธสิ่งท่ีเหมือนกันหรือ
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คลายกันไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดในเวลาท่ีกําหนด 4) ความคิดละเอียดลออ ไดแก ผูเรียนมีความคิดเก่ียวกับ
รายละเอียดท่ีใชในการตกแตงทําใหความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ันสมบูรณยิ่งข้ึน และตระหนักถึงความสําเร็จของผลงาน ตลอดจน
การติดตามจนเกิดความสําเร็จ 
 เมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทักษะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน 
(Post-test) โดยใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลในหนวยการเรียนรูเรื่องระบบสุริยะ ผูวิจัยพบวาไดดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนเรียนและหลังการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา
โมเดล 
 

ท่ี 
ความคิดสรางสรรค 

ระดับของความคิดสรางสรรค 
กอนเรียน หลังเรียน 

ST1 0 3 เพ่ิมข้ึน 

ST2 0 1 เพ่ิมข้ึน 

ST3 2 2 เทาเดิม 

ST4 3 3 เทาเดิม 

ST5 0 4 เพ่ิมข้ึน 

  ST6 2 4 เพ่ิมข้ึน 

ST7 4 4 เทาเดิม 

ST8 2 1 ลดลง 

ST9 2 2 เทาเดิม 

ST10 2 2 เทาเดิม 

ST11 2 2 เทาเดิม 

ST12 4 4 เทาเดิม 

    

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา ระดับทักษะความคิดสรางสรรคมีท้ังหมด 3 ระดับ คือ ระดับความคิดสรางสรรค
เพ่ิมข้ึน  ระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิม ระดับความคิดสรางสรรคลดลง คิดเปนรอยละดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงระดับความคิดสรางสรรคของนักเรียน 
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ระดับความคิดสรางสรรค รอยละของนักเรียน 
เพ่ิมข้ึน 33.3 
เทาเดิม 58.3 
ลดลง 8.3 

 
ดังตารางท่ี 2 สรุปไดวา กลุมตัวอยาง 12 คน จากการทําแบบทดสอบพบวา นักเรียนสวนใหญมี ระดับ

ความคิดสรางสรรคเทาเดิม รอยละ 58.3 ระดับความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 58.3 และระดับความคิด
สรางสรรคลดลงคิดเปนรอยละ 8.3 จากขอมูลขางตนเปนการแสดงขอมูลระดับความคิดสรางสรรคโดยรวมท้ัง 4 
ลักษณะความคิดสรางสรรคยอย เมื่อผูวิจัยวิเคราะหขอมูลรายประเด็นของความคิดสรางสรรคแตละความคิดแลวจะ
ปรากฏดังตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3 แสดงระดับรายการความคิดสรางสรรคยอย  
 

ระดับความคิด
สรางสรรค 

รอยละของนกัเรียนในแตละความคิดสรางสรรค 
ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุน ความคิด

คลองแคลว 
ความคิดละเอียดลออ 

เพ่ิมข้ึน 25 25 25 16.6 
เทาเดิม 25 33.3 58.3 25 
ลดลง 8.3 33.3 0 8.3 

 
จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวา เมื่อมีการแยกลักษณะความคิดสรางสรรคยอย 4 ลักษณะ สรุปไดวา ในระดับ

ความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 25) จะมีความคิดริเริ่ม  ความคิดยืดหยุน และความคิด
คลองแคลวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 16.6) มีความคิดละเอียดลออ เพ่ิมข้ึนตามลําดับ สวนในระดับ
ความคิดสรางสรรคเทาเดิม นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 58.3) จะมีความคิดคลองแคลวเทาเดิมมากท่ีสุด รองลงมา
นักเรียน (รอยละ 33.3) มีความยืดหยุน และมีความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดละออเทาเดิมลงมาตามลําดับ และใน
ระดับความคิดสรางสรรคท่ีลดลง นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 33.3) มีความคิดยืดหยุนลดลงมากท่ีสุด รองลงมา นักเรียน 
(รอยละ 8.3) มีความริเริ่มและความคิดละเอียดลออลดลงมากท่ีสุดลงมาตามลําดับ 

จากน้ันไดมีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเรื่องการทําโมเดลระบบสุริยะกับนักเรียน โดยจะทําการสัมภาษณ
ตามลักษณะความคิดสรางสรรคยอยท้ัง 4 ลักษณะดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางท้ัง 4 ลักษณะความคิดสรางสรรคยอย 
 

กลุม
ตัวอยาง 

ประเด็นความคิด
สรางสรรค 

ตัวอยางคําตอบ สรุปผล 

ST2 
 

1.ความคิดรเิริ่ม “คุยกับเพ่ือนคํานวณงบประมาณ สํารวจของ
เปรียบเทียบราคาตามรานคา มีการออกแบบ แบง
หนาท่ีในกลุม ลงมือทํา” 
 

- ผูเรียนมคีวามคดิริเริ่ม
เน่ืองจากไดมีการ
ออกแบบกอนการลง
มือทําและมีการ
คํานวณงบประมาณ 

2.ความคิดยดืหยุน “ปรับเปลีย่นรูปแบบใหคลายเดิมแบบท่ีวางแผนไว
มากท่ีสุด” 

-ผูเรียนมีความคดิ
ยืดหยุนเน่ืองจากมีการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบ
เพ่ือใหงานน้ันออกมา
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สมบูรณท่ีสดุ 
3.ความคิด
คลองแคลว 

“ใสความคิดแบบอ่ืนเขาไปอีก แหวกแนว ทํา
รูปแบบเอกลักษณ กลุมของตัวเอง” 

-ผูเรียนมีความคดิ
คลองแคลว เมื่อครูถาม
คําถามสามารถตอบได
ทันทีภายในเวลาท่ีครู
กําหนด และสามารถ
คิดผลงานของตนให
แปลกไปจากคนอ่ืน 

4.ความคิด
ละเอียดลออ 

“ใชแกนกลางเปนพลาสติก แทงเหล็กลูกปน / ใส
มอเตอร” 

-ผูเรียนมีความคดิ
ละเอียดลออเน่ืองจาก
ความคิดน้ีตองรอใหผล
งานสําเร็จแลวจะ
สามารถนึกไดวาตอง
ทําอยางไรใหผลงาน
ตัวเองมีลูกเลนท่ีแปลก
ใหมกวาเดิม 

  
หมายเหตุ : ST2 หมายถึง Student2 (กลุมตัวอยางท่ีมีความความคิดสรางสรรคยอยครบท้ัง 4 ประเด็น) 

จากตารางท่ี 4 เมื่อสัมภาษณกลุมตัวอยาง ST2 แลวทําการวิเคราะหคําตอบ จะเห็นวากลุมตัวอยาง ST2 มี
ทักษะความคิดสรางสรรคหลังเรียนครบท้ัง 4 ประเด็น คือ1)ผูเรียนความคิดริเริ่มเน่ืองจากมีการออกแบบการวางแผน
เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานและเพ่ือใหการทํางานกลุมเปนไปในแนวทิศทางเดียวกัน 2)ผูเรียนมีความคิดยืดหยุน
เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือใหงานน้ันออกมาสมบูรณท่ีสุดคือความคิดยืดหยุนจะเห็นไดจากคําตอบของ
นักเรียน คือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหคลายเดมิแบบท่ีวางแผนไวมากท่ีสุด 3)ผูเรียนมีความคิดคลองแคลวเน่ืองจากผูเรียนมี
ความคิดท่ีจะทําผลงานของตนเองใหแปลกและแหวกแนว แตกตางจากคนอ่ืน 4)ผูเรียนมีความคิดละเอียดลออเน่ืองจาก
ผูเรียนคิดคนท่ีจะหาวิธีท่ีจะทําใหผลงานของตนใหสามารถมีกลไกการทํางานท่ีใชงานไดจริง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.จากการพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชรูปแบบใชการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล 
เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยพบวา ในระดับความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน นักเรียนสวนใหญ 
(รอยละ 25) จะมีความคิดริเริ่ม  ความคิดยืดหยุน และความคิดคลองแคลวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 
16.6) มีความคิดละเอียดลออ เพ่ิมข้ึนตามลําดับ  สวนในระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิม นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 
58.3) จะมีความคิดคลองแคลว เทาเดิมมากท่ีสุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 33.3) มีความยืดหยุน และมีความคิดริเริ่ม
และความคิดละเอียดละออเทาเดิมลงมาตามลําดับ และลําดับสุดทายในระดับความคิดสรางสรรคท่ีลดลง นักเรียนสวน
ใหญ (รอยละ 33.3) มีความคิดยืดหยุนลดลงมากท่ีสุด รองลงมา นักเรียน (รอยละ 8.3) มีความริเริ่มและความคิด
ละเอียดลออลดลงมากท่ีสุดลงมาตามลําดับ 

2. เมื่อสรุปการเปรียบเทียบโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู CIPPA MODLE เรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบวัดความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรผูวิจัยพบวา นักเรียนสวน
ใหญมีระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิมมากท่ีสุด รองลงมาระดับความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน และลําดับสุดทายนักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคลดลงตามลําดับ 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
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 จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ระบบสุริยะ ผลปรากฎวา  เมื่อเทียบ
คะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนกับคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ในระดับความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน นักเรียนสวน
ใหญ (รอยละ 25) จะมีความคิดริเริ่ม  ความคิดยืดหยุน และความคิดคลองแคลวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด รองลงมานักเรียน 
(รอยละ 16.6) มีความคิดละเอียดลออ เพ่ิมข้ึนตามลําดับ  เน่ืองจากนักเรียนในสวนน้ีสามารถออกแบบการทํา
สิ่งประดิษฐไดเหมาะสมและสามารถคิดคาดคะแนนผลงานของตนไดวาควรปรับหรือเปลี่ยนสิ่งไหนเพ่ือใหงานของตน
ออกมาอยางสมบูรณ  สวนในระดับความคิดสรางสรรคเทาเดิม นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 58.3) จะมีความคิด
คลองแคลวเทาเดิมมากท่ีสุด รองลงมานักเรียน (รอยละ 33.3) มีความยืดหยุน และมีความคิดริเริ่มและความคิด
ละเอียดละออเทาเดิมลงมาตามลําดับ นักเรียนสวนน้ีมีความคิดคลองแคลวมากท่ีสุดเน่ืองจากสามารถท่ีจะคิดผลงาน 
ออกแบบ หรือรวมถึงการแกไขปญหาไดในเวลาท่ีกําหนดเปนสวนใหญ และสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค
เทาเดิมเน่ืองมาจากผูวิจัยอาจจะใชระยะเวลาในการจัดการเรียนรูนอยเกินไป อีกท้ังยังใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานไม
หลากหลายมากพอ จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคเทาเดิม  และลําดับสุดทายในระดับความคิด
สรางสรรคท่ีลดลง นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 33.3) มีความคิดยืดหยุนลดลงมากท่ีสุด รองลงมา นักเรียน (รอยละ 8.3) 
มีความริเริ่มและความคิดละเอียดลออลดลงมากท่ีสุดลงมาตามลําดับ นักเรียนในสวนน้ีสามารถหาวัสดุอยางอ่ืนมา
ทดแทนวัสดุท่ีไมสามารถนํามาใชได และสามารถคิดหาวิธีการตางๆท่ีชวยใหผลงานของตนน้ันออกมาสําเร็จ  และสาเหตุ
ท่ีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคลดลงเน่ืองมาจากผูวิจัยอาจจะใชระยะเวลาในการจัดการเรียนรูนอยเกินไป 
นักเรียนยังไมกลาแลกเปลีย่นความคิดกับเพ่ือนในกลุม อีกท้ังยังใหนักเรียนไดสรางสรรคผลงานไมหลากหลายมากพอ จึง
เปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคลดลง ซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ ดอกคูณ วงศวรรณวัฒนา (2544) 
ไดทําการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง พบวาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบซิปปาทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาท่ี
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียน ทําใหผูเรียนมีความสนใจและไดพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และจากการศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียน สวนในเรื่องของแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง
จากนักเรียนมีความคิดสรางสรรคในการคิดทํางานสิ่งประดิษฐ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ครูควรช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกับความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

2. เพ่ิมเวลาในการสืบคนขอมลูใหกับนักเรียนมากข้ึน 

3. การวิจัยครั้งตอไปผูวิจยัควรศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของครูท่ีจะจัดกิจกรรมรูปแบบซิปปาโมเดล เพ่ือการจัดการ

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การสงเสริมแนวทางคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล 

Promote Scientific Conceptions on Digestive System by  
Teaching based on CIPPA Model of Grade 8 Students’ 

 

พิทวัส  กองเผือก1 วิไล  วันเมือง
2
 และกติญา  บุญสวน

3
 

Pitavas  Komgpuek  Wili  Wanmuang and Katiya Bunsuan  
 

1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ 
2 ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนบานบุงคลา จังหวัดเพชรบูรณ 

3 อาจารยสาขาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงเพ่ือสงเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา จํานวนนักเรียน 8 คน ในปการศึกษา 2560 การวิจัยในครั้งน้ีเปนในช้ันเรียน โดย
ทําการเก็บขอมูลจากแบบวัดแนวคิดกอนและหลังเรียน เรื่องระบบยอยอาหารท่ีประกอบดวยคําถามปลายเปดจํานวน 7 
ขอ และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาแนวคิดท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดถูกตองบางสวนในเรื่องความหมายของการยอยจากรอยละ 0.00 เปน 0.00 ประเภทของการยอยเพ่ิมข้ึนจากรอย
ละ 37.50 เปน 62.50 ความหมายและหนาท่ีของเอนไซมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 0.00 เปน 37.50 อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการ
ยอย 1 จากรอยละ 50.00 เปน 12.50 อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย 2 เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 0.00 เปน 75.00 หนาท่ีของ
อวัยวะในกระบวนการยอยอาหารเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 0.00 เปน 37.50 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอยอาหารเพ่ิมข้ึนจาก
รอยละ 0.00 เปน 25.00 ซึ่งคะแนนทดสอบรวมท้ัง 6 แนวคิดหลังเรียน สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน ดังน้ันการวิจัยใน
ครั้งน้ีโดยใชรูปแบบซิปปาโมเดลสามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรียนในเรื่องระบบยอยอาหารได 
คําสําคัญ :  ระบบยอยอาหาร / แนวคิดทางวิทยาศาสตร / รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study 8 Grade 8 Students’ Scientific Conceptions of 

Digestive System based on CIPPA Model in the 2017 academic year. Research design of this study 

was a classroom action research. The results showed that most students increased their 

understanding of the meaning digestive system from 0.00 % to 0.00 %, type of digestive system form  

37.50 % to 62.50 %, the meaning and function of the enzyme from 0.00 % to 37.50 %, the organs 
such as the digestive process 1 from 50.00 % to 12.50 %, the organs such as the digestive process 2  
from 0.00 % to 75.00 %, the function of the organs in the digestive process from 0.00 % to 37.50 %, 
and products of digestion from 0.00 % to 25.00 %. The post – test scores are higher than.  
Keywords:  Digestive System / Scientific Conception / Teaching based on CIPPA Model  
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ความเปนมาและความสําคัญ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาใน

ภาพรวมวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ

เนนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งสอดคลองกับทิศนา  แขมณี (2553) ท่ีกลาวถึงหลักการจัดการศึกษาวา ควรคํานึงถึง

ความตองการทางธรรมชาติและประสบการณเดิมของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี 

หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 จากประสบการณในการออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (ปค.2)  ในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เก่ียวกับการเรียนการสอนเรื่องระบบยอยอาหาร ในป พ.ศ. 2559 พบวา นักเรียนสวนใหญมี

ความสับสนเก่ียวกับความหมายของการยอยอาหาร และไมชอบเรียนเน้ือหาดังกลาว เพราะตองจดจํามาก สงผลให

นักเรียนเรียนรูดวยการทองจําและทําใหเกิดแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน (misconception) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยท่ีรายงาน

วา นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเก่ียวกับความหมายของการยอยอาหาร โดยเขาใจวา “การทําใหอาหารท่ีเรา

กินเขาไปยอยสลายเพ่ือใหมีความสะดวกในการขับถาย” จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาแนวคิดคลาดเคลื่อนเปนปญหาท่ี

เกิดข้ึนจริงและควรไดรับการแกไข ตามท่ี ปฐมาภรณ  พิมพทอง (2551 อางถึง West and Pine, 1985; Osborne 

and Wittrock, 1983) กลาววา การเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนจะเปนปญหาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเขาใจใน

แนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ีเปนท่ียอมรับกันทางวิทยาศาสตร และเมื่อเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนข้ึนแลวก็ยากท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงดวยการเรียนการสอนโดยปกติท่ีผูสอนไมไดคํานึงถึงแนวคิดเดิมของนักเรียนท่ีมีมากอนเรียนในช้ันเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ Pang and Marton (2003) ท่ีกลาววาแนวคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงได หากมีการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบท่ีสําคัญในแนวคิดของปรากฏการณน้ันๆ  

 ในการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรยีนสรางความเขาใจแนวคิดหลักท่ีถูกตอง ผูเรียนเกิดความรู ความคิด และ

การตัดสินใจอยางเปนระบบ สามารถสรางความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง นักเรยีนมีบทบาทมากในกิจกรรม และ

ผูเรยีนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได คือการสอนตามรูปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ้งเปนแนวคิดของรอง

ศาสตราจารย ดร. ทิศนา แขมมณ ี และไดมีนักจิตวิทยา 2 ทาน ไดแก Jean Piaget ไดพัฒนาทฤษฏีสรางความรูนิยม

เชิงปญญา (Cognitive Constructivism) โดยเนนท่ีผูเรียนเปนผูสรางความรู โดยการลงมือกระทํา  สวนของ Lev 

Vygotsky ไดพัฒนาทฤษฏสีรางความรูนิยมเชิงสังคม (Social Constructivism) โดยเนนปฏสิัมพันธทางสังคม มี

บทบาทสําคัญในการพัฒนาดานพุทธิปญญา  และท่ีผานมายังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสงเสริมแนวคดิวิทยาศาสตรเรื่อง

ระบบยอยอาหาร หรือการนํารูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) มาใชในการจัดการเรยีนรูไมมากนัก 

 จากท่ีกลาวมาน้ันจะเห็นวากระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรมีความสําคัญและกระบวนการ
แสวงหาความรูจะเกิดข้ึนไดก็ตองมาจากความสนใจท่ีจะแสวงหาดวยตนเองของผูเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนรูท่ีจะ
สามารถสงเสริมการแสวงหาความรูของผูเรียน จึงตองเนนกระบวนการหาความรูตามกระบวนการวิทยาศาสตรจึงจะทํา
ใหผูเรียนสนใจท่ีจะทําดวยตนเอง และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากข้ึน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) คือ ข้ันทบทวนความรูเดิม  ข้ันแสวงหาความรูใหม  ข้ันศึกษาทําความเขาใจความรูใหม  ข้ัน
แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู  ข้ันแสดงผลงาน  และข้ันประยุกตใชความรู  โดย
อมรินทร   มาตทะวัน. (2555). ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ระหวาง การเรียนจากโปรแกรมบทเรียนแบบซิปปาโมเดลกับการเรียนแบบปกติ  พบวา โปรแกรมบทเรียนแบบซิปปา
โมเดล สามารถพัฒนาผูเรียนใหกลาคิด กลาทํา กลาซักถาม กลาโตแยง กลาแสดงออก รูจักคิดวิเคราะห มีความคิด
หลากหลาย และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 

 ดังน้ันผู วิจัยในฐานะผูสอนวิชาวิทยาศาสตรจึงตระหนักวาการจัดการเรียนรู ท่ีสามารถพัฒนาแนวคิด

วิทยาศาสตรใหกับผูเรียนไดน้ัน คือแนวทางการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544 ท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธ การทํางานรวมกัน มีการเรียนรูแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น มีความกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูกับการใชเทคโนโลยี ใน

กระบวนการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูข้ึนไดดวยตัวเอง  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือสงเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรู
รูปแบบซิปปา 

สมมติฐานของการวิจัย 

 นักเรียนมแีนวคดิทางวิทยาศาสตร  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดานเน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรยีนรูตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาพ้ืนฐาน วิชาวิทยาศาสตร  สาระท่ี 1 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม บทท่ี 1 เรื่อง 
ระบบในรางกายมนุษย และสัตว 
 ดานตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
  ตัวแปรตาม  คือ แนวคิดวิทยาศาสตร 
 ดานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2560  ใชเวลาทดลอง  3  สัปดาห  รวม  
8  ช่ัวโมง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล 

  2. แนวคิดวิทยาศาสตร 

           

 

 
 
 

ตัวแปรตน 
การจัดการเรยีนรู 

รูปแบบซิปปาโมเดล 

ตัวแปรตาม 
แนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอย

อาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ระเบียบวิธีวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One group pre-post test) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากร 
 เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 จํานวน 15 คน 
  
 2. กลุมตัวอยาง 
   เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 เลือกโดยการสุมแบบแบงกลุม ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 8 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องระบบยอยอาหาร แบงเปน 7 ข้ันตอนสําคัญ ไดแก  
1. ข้ันทบทวนความรูเดิม   
2. ข้ันแสวงหาความรูใหม   
3. ข้ันศึกษาทําความเขาใจความรูใหม  และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  
4. ข้ันแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม   
5. ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู   
6. ข้ันแสดงผลงาน    
7. ข้ันประยุกตใชความรู    
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.1 แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร กอนและหลังเรียน เรื่องระบบยอยอาหาร ประกอบไปดวยคําถาม

ปลายเปดจํานวน 7 ขอ ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมความรูพ้ืนฐานดังน้ี ความหมายของการยอยอาหาร ประเภทการยอย

อาหาร ความหมายและหนาท่ีของเอนไซม อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย หนาท่ีของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร 

และผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอยอาหาร 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยโดยการทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลังการจัดการ

เรียนรู (one group pre - post test design) ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิเคราะห

เน้ือหาท่ีมุงเนนการศึกษาขอมูลเก่ียวกับแนวคิดวิทยาศาสตรเรื่อง ระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการ

จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังน้ี 

 1.  วัดแนวคิดกอนการจัดการเรียนรู (pre-test) โดยใชแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบยอยอาหาร 

ประกอบไปดวยคําถามปลายเปดจํานวน 7 ขอ  

 2.  จัดการเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่องระบบยอยอาหาร  จํานวน 6 แผน 
 3.  ครูบันทึกหลังการจัดการเรียนรู หลังจากท่ีนักเรียนนําเสนอช้ินงาน  เปนช้ินงาน/ตัวแทนแสดงแนวคิด ท่ี
สรางจากองคความรู ความเขาใจในเน้ือหาเรื่องระบบยอยอาหาร  เปนตัวแทนแนวคิด และความรูความเขาใจของผูเรียน
ท่ีแสดงออกมา โดยใหผูเรียนสรางออกมาหลังจากท่ีครูทําการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องน้ันๆ เสร็จสิ้นลง 
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 4.  วัดแนวคิดหลังการจัดการเรียนรู (post-test) โดยใชแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องระบบยอยอาหาร  

ฉบับเดียวกับการวัดแนวคิดกอนเรียน 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดแนวคิดเรื่องระบบยอยอาหาร ท้ังกอนและหลังการเรียนรู ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการอาน ตีความ และจัดกลุม คําตอบของนักเรียนเปน 5 กลุม ตามแนวคิดของ Haidar (1997) 
ไดแก 1) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีตอบคําถามสอดคลองกับแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตรทุกองคประกอบ 2) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีตอบ
คําถามสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 3) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและ
คลาดเคลื่อนบางสวน หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีตอบคําถามสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1 
องคประกอบ และมีบางแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตรดวย 4) กลุมแนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีตอบคําถามไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในคําถามน้ัน 
ๆ และ 5) กลุมไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีไมตอบคําถาม หรือเขียนคําตอบแบบ
ทวนคําถาม ไมไดใชแนวคิดวิทยาศาสตรใด ๆ  
 ในการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกสะทอนความคิดของครู นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) มาวิเคราะหตีความ สรุปความเก่ียวกับประเด็นท่ีนักเรียน
สรางออกมาและนํามาสะทอนผลการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ในการจัดการ
เรียนรู และเปนแนวทางในการปฏิบัติการวิจัยหรือดําเนินงาน  
  
ตารางท่ี 1    ผลการวัดแนวคิดวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบยอยอาหาร กอนและหลังการจัดการเรียนรู (N = 8) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิเคราะหขอมูลแนวคิดทางวิทยาศาสตรกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เรื่อง ระบบ
ยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ผูวิจัยพบวา หลังจากท่ีนักเรียนไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา ทําใหนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากข้ึน  และมีนักเรียนบางคนท่ีมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ีเหมือนเดิม 
 

ตารางท่ี 2   ความถี่และรอยระของกลุมคําตอบของกลุมนักเรียนกับแนวคิดวิทยาศาสตร เร่ือง ระบบยอยอาหาร 

กอนและหลังการจัดการเรียนรู (N = 8) 

แนวคิด แนวคิดถูกตอง 

(SU) 

แนวคิดถูกตอง

บางสวน 

(PU) 

แนวคิดถูกตอง

บางสวน

คลาดเคลื่อน

บางสวน 

(PUSM) 

แนวคิด

คลาดเคลื่อน 

(SM) 

ไมมีแนวคดิ 

(NU) 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

1.ความหมาย

ของการยอย 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

2 

(25.00) 

3 

(37.50) 

4 

(50.00) 

1 

(12.50) 

2 

(25.00) 

4 

(50.00) 

0 

(0.00) 
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แนวคิด แนวคิดถูกตอง 

(SU) 

แนวคิดถูกตอง

บางสวน 

(PU) 

แนวคิดถูกตอง

บางสวน

คลาดเคลื่อน

บางสวน 

(PUSM) 

แนวคิด

คลาดเคลื่อน 

(SM) 

ไมมีแนวคดิ 

(NU) 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

2 . ป ร ะ เ ภ ท

ของการยอย 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(37.50) 

5 

(62.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

1 

(12.50) 

3 

(37.50) 

4 

(50.00) 

0 

(0.00) 

3.ความหมาย

แ ล ะ ห น า ท่ี

ของเอนไซม 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(37.50) 

0 

(0.00) 

2 

(25.00) 

4 

(50.00) 

3 

(37.50) 

4 

(50.00) 

0 

(0.00) 

4 . อ วั ย ว ะ ท่ี

เ ก่ียวของกับ

การยอย 1 

1 

(12.50) 

7 

(87.50) 

4 

(50.00) 

1 

(12.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(37.50) 

0 

(0.00) 

5 . อ วั ย ว ะ ท่ี

เ ก่ียวของกับ

การยอย 2 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

6 

(75.00) 

4 

(50.00) 

1 

(12.50) 

0 

(0.00) 

1 

(12.50) 

4 

(50.00) 

0 

(0.00) 

6.หนาท่ีของ

อ วั ย ว ะ ใ น

กระบวนการ

ยอยอาหาร 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

3 

(37.50) 

2 

(25.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

5 

(62.50) 

6 

(75.00) 

0 

(0.00) 

7.ผลิตภัณฑท่ี

ไ ด จ า ก ก า ร

ยอยอาหาร 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 

2 

(25.00) 

0 

(0.00) 

1 

(12.50) 

0 

(0.00) 

5 

(62.50) 

8 

(100.00) 

0 

(0.00) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากตารางท่ี 2 เมื่อทําการจัดกลุมคําตอบของนักเรียนท้ัง 7 เรื่องแลว พบวาในแตละเรื่องนักเรียนมีการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดดังน้ี 

 แนวคิดท่ี 1 ความหมายของการยอย 

 หลังจากการทําแบบทดสอบหลังจากการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50.00) มีแนวคิด

ถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 37.50) โดยระบุวา 

“ควายกําลังเคี้ยวหญาซึ้งเปนการยอยในปาก”  (นร.2)  และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 25.00) เพ่ิมข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ12.50) โดยเขาใจวา “งูท่ีกําลังทําใหกระดูกของตุกแกออนลงหลังจากน้ัน

ก็จะกลืนกิน” (นร.5) นอกจากน้ีหลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอย

ละ 50.00)  

 แนวคิดท่ี 2 ประเภทของการยอย 
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 หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 62.50) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 37.50) โดยระบุวา “การยอยอาหารมี 2 ประเภท คือ การยอยเชิงกล และการยอย

ทางเคม”ี (นร.7)  และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50) เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ

12.50) โดยเขาใจวา “การยอยมี 3 ประเภท ไดแก การยอยในปาก การยอยท่ีกระเพาะอาหารและการยอยท่ีลําไสเล็ก” 

นอกจากน้ีหลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิดจากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 50.00)  

 แนวคิดท่ี 3 ความหมายและหนาท่ีของเอ็นไซม 

 หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 37.50) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับชวยสรางเอ็นไซมไปเก็บไวท่ีถุงนํ้าดี และจะปลอยเอ็นไซมออก

ยอยท่ีกระเพาะอาหาร” (นร.4)  และมีแนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 25.00) เพ่ิมมากข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับสรางเอ็นไซมสงไปถุงนํ้าดีและไปยอยอาหารสวน

ตางๆ” (นร.4)  มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 50.00) 

โดยระบุวา “ท่ีปากมีเอ็นไซมและยอยแปง” (นร.8) 

 นอกจากน้ีหลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 50.00) 

 แนวคิดท่ี 4.1 อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย1 (อาหารท่ีกินเขาไปผานอวัยวะใดบาง) 

 หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 87.50) มีแนวคิดถูกตอง เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกอน

การจัดการเรียนรู (รอยละ 12.50) โดยระบุวา “ปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และ

ทวารหนักตามลําดับ” (นร.7)  และมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 12.50) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการ

เรียนรู (รอยละ 50.00) โดยระบุวา “ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก และลําไสใหญ” นอกจากน้ีหลังจาก

การจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 37.50) 

 แนวคิดท่ี 4.2 อวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย2 (อวัยวะท่ีไมใชทางผานของอาหารแตเก่ียวของกับการยอย

อาหาร) 

 หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 75.00) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับมีหนาท่ีสรางนํ้าดี สงไปเก็บท่ีถุงนํ้าดี” (นร.1)  และมีแนวคิด

ถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 12.50) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 50.00) 

โดยระบุวา “อาหารๆฃไมผานตับ” (นร.5)  และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 12.50) เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ

กอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ตับไมยอยอาหารและไมเก่ียวของกับระบบยอยอาหาร” (นร.3)  

นอกจากน้ีหลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ 50.00) 

 แนวคิดท่ี 5 หนาท่ีของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร 

 หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 37.50) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “กระเพาะใชสําหรับยอยโปรตีน” (นร.2)  และมีแนวคิดถูกตอง

บางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 0.00) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 25.00)  และมี

แนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50) เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา 

“ลําไสใหญไมยอยแปง แตปากยอยแปง” (นร.1)  นักเรียน (รอยละ 12.50) มีแนวคิดลดลงจากท่ีมีแนวคิดถูกตอง

บางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน เปนแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยระบุวา “ลําไสใหญมีหนาท่ีเก็บกากอาหารไมมีสวนยอย

แปง” (นร.4)  นอกจากน้ีหลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิด จากกอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ

75.00) 

 แนวคิดท่ี 6 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอย 
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 หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน (รอยละ 25.00) มีแนวคิดถูกตองบางสวน เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ

กับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ลําไสเล็กจะยอยแปงดวยอะไมเลส ไดกลูโคส” (นร.6) และมี

แนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 12.50) เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู 

(รอยละ 0.00) โดยระบุวา “ลําไสสามารถยอยอาหารได” (นร.7)     

และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50) เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู (รอยละ 0.00) โดย

ระบุวา “ปากยอยแปงใหเปนมอลโทส” (นร.3) นอกจากน้ีหลังจากการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีไมมีแนวคิด จาก

กอนจัดการเรียนรูพบ (รอยละ100.00) 

 จากผลการวิจัยช้ีวานักเรียนยังประสบปญหาดานการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ใน

หัวขอหนาท่ีของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร และผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอยอาหารท่ียังเปนแนวคิดคลาดเคลื่อน 

ดังน้ันผูสอนจึงตองเนนเรื่องของกิจกรรมการเรยีนการสอน กระบวนการหาความรูตามกระบวนการวิทยาศาสตรจึงจะทํา

ใหผูเรียนสนใจท่ีจะทําดวยตนเอง และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากข้ึน  เน่ืองจากแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดท่ีสําคัญ

ในการเรียนตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

 การสงเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง ระบบยอยอาหาร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชการจัดการเรียนรู

รูปแบบซิปปาโมเดล ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน  หลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล  แนวคิดเรื่องอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย 1 เปนเรื่องท่ีนักเรียนมี

การพัฒนาแนวคิดมากท่ีสุด คือมีแนวคิดถูกตอง (รอยละ 87.50) แนวคิดเรื่องอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย 2 นักเรียนมี

แนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 75.00) แนวคิดเรื่องประเภทของการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 

62.50) แนวคิดเรื่องความหมายและหนาท่ีของเอนไซมนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 37.50) แนวคิดเรื่อง

ความหมายของการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 50.00) สวนแนวคิดเรื่อง

ผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอย และเรื่องหนาท่ีของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหาร เปนเรื่องท่ีนักเรียนมีการพัฒนา

แนวคิดนอยท่ีสุด คือมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50)  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ระบบยอยอาหาร ผูวิจัยพบวา 1. แนวคิดเรื่องความหมายของการ
ยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 25.00) แนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 50.00) 
และแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 25.00)  2. แนวคิดเรื่องประเภทของการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอย
ละ 62.50) และแนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50)  3. แนวคิดเรื่องความหมายและหนาท่ีของเอ็นไซมนักเรียนมี
แนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 37.50) ) แนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 25.00) และแนวคิด
คลาดเคลื่อน (รอยละ 37.50)  4. แนวคิดเรื่องอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย 1 นักเรียนมีแนวคิดถูกตอง (รอยละ 
87.50) และแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 12.50)  5. แนวคิดเรื่องอวัยวะท่ีเก่ียวของกับการยอย 2 นักเรียนมีแนวคิด
ถูกตองบางสวน (รอยละ 75.00) และแนวคิดถูกตองบางสวนคลาดเคลื่อนบางสวน (รอยละ 12.50)  6. แนวคิดเรื่อง
หนาท่ีของอวัยวะในกระบวนการยอยอาหารนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 37.50) และแนวคิดคลาดเคลื่อน 
(รอยละ 62.50)  7. แนวคิดเรื่องผลิตภัณฑท่ีไดจากการยอยนักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวน (รอยละ 25.00) และ
แนวคิดคลาดเคลื่อน (รอยละ 62.50)  ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีพัฒนาการในภาพรวมท่ีดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ  อมรินทร   มาตทะวัน. (2555). ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ระหวาง การเรียนจากโปรแกรมบทเรียนแบบซิปปาโมเดลกับการเรียนแบบปกติ  พบวา โปรแกรมบทเรียนแบบซิปปา
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โมเดล สามารถพัฒนาผูเรียนใหกลาคิด กลาทํา กลาซักถาม กลาโตแยง กลาแสดงออก รูจักคิดวิเคราะห มีความคิด
หลากหลาย และมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 

 อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการ

จัดการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construction of knowledge) ซึ่งนอกจากผูเรียน

จะตองเรียนรูดวยตนเองและพึงตนเองแลวยังตองพ่ึงการมีปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพ่ือนๆ บุคคลอ่ืนๆ และ

สิ่งแวดลอมรอบตัวรวมท้ังตองอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ตางๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสราง

ความรูโดยใหผูเรียนมีความพรอมในการรับรูและเรียนรูอยางตื่นตัว ผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางกาย  อยางเหมาะสม 

และจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เขาใจลึกซึ้งและอยูคงทนมากข้ึนหากผูเรียนมีโอกาสนําความรูมาประยุกตใช ใน

สถานการณท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2545:280) 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูควรช้ีแจงนักเรียนเก่ียวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรวามีลักษณะเปนอยางไร 

2. เพ่ิมเวลาในการสืบคนขอมูลใหกับนักเรียนมากข้ึน 

3. ควรใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางท่ีสามารถทําใหงานวิจัยไดขอมูลท่ีถูกตองมากท่ีสุด โดยพยายามหลีกเลี่ยง

การนําเอาเด็ก LD มาเปนกลุมตัวอยาง เชน การเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เปนตน 

4. การวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปาโมเดล เพ่ือการจัดการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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การสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ืองวงจรไฟฟา  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
Enhancing of creativity mathayomsuksa 3 students by learning management STEM 

Education model 
 

สาธิดา   โสพิมพา1 เพลินพิศ  ทองกวด2 และกติญา  บุญสวน3 
Satida Sopimpa1 Plernpit Thongkoud2 Katiya Bunsuan3 

 
1นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 

2ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวังโปงศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
3อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนสะเต็ม
ศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 19 คน โดยมีเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
แบบวัดความคิดสรางสรรค และแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียน มีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และเชิงสถิติอยาง
งายเพ่ือหาคะแนน และคารอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมีความคิดสรางสรรค ผลการวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมี
ความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึนสูงกวากอนเรียน ถาพิจารณาความคิดสรางสรรคแตละดาน พบวา นักเรียนมีความคิด
ยืดหยุนมากท่ีสุด (รอยละ 78.94)เน่ืองจากการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิด 
ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด การคนหาปญหา รูจักแกปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเอง จากการสรางสรรคช้ินงาน 
รองลงมาพบวานักเรียนมีความคิดละเอียดลออ (รอยละ 73.68) ดานริเริ่ม (รอยละ68.42) และ ความคิดคลองตัว 
(รอยละ60.52) ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ : สะเต็มศึกษา /ความคิดสรางสรรค/วงจรไฟฟา 

 
Abstract 

 The objective of this research was to Enhance Enhancing of creativity thinking using 

learning management STEM Education model on Electric Circuit for Grade 9 Students. The 

sample were 19 students. Data collected using measurement the creative thinking and 

observation of the behaviors and percentage.  

The research finding: Most students were more creative than before learning at 78.94, 

because learning STEM education promoted students to use the ideas to solve the finding 

problem manually by creating a workpiece second elaboration (percent 73.68) originality (percent 

68.42) and fluency (percent 60.52) in the order. 

Keywords: STEM Education/ Creative Thinking/ Circuit 
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3 อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากําลังของชาติน้ันคือนักเรียนใหเปนผู ท่ีมี

ความสามารถในการคิดสรางสรรค โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหสังคมไทยในอนาคตเปน

สังคมท่ีมีความเจริญทางดานนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อารี พันธมณี, 2545) ดังน้ัน การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ(พระราชบัญญัติการศึกษา 

พุทธศักราช 2542) และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล ผูเรียนตองฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและประยุกตนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือไปสู

เปาหมายของการเปนคนเกง ดี และมีความสุข ดังน้ันในการจัดการเรียนรูจึงตองจัดการเรียนรูท่ีมุงเนน ใหผูเรียนมี

ทักษะกระบวนการคิด รูจักวิเคราะห และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี (กรมวิชาการ, 2545) ซึ่งทักษะ

กระบวนการคิดเก่ียวกับความคิดสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาของ

ประเทศชาติ โดยความคิดสรางสรรคสามารถสงเสริมหรือพัฒนาได (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธณ, 2537)  

ความคิดสรางสรรคคือลักษณะของการแสดงออกทางความคิดท่ีเปนรูปแบบของการแกปญหา 

กระบวนการแกปญหา เปนการคิดแบบไมจํากัดกรอบ เปนการคิดอยางอิสระ ซึ่งบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะตอง

เปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ (Guilford, 1967) 

ความสามารถในการจินตนาการ เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ อันจะนําไปสู การสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ (พีระ พนาสุ

ภณ, 2556) ความคิดสรางสรรคสามารถพัฒนาไดท้ังทางตรงและทางออม ในทางตรง เชน การฝกคิด การทําลงมือ

ทํากิจกรรม การใหความรู ในทางออม เชน การสรางบรรยากาศในการเรียนรู การสรางความปลอดภัยในการคิด 

เปนตน จากการศึกษาพบวา ในชวงมัธยมศึกษาเปนชวงท่ีนักเรียนมีความคิดเปนตัวของเองสูง (Egocentric) ซึ่ง

เหมาะแกการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค (Torrance, 1992) รวมถึงวิชาวิทยาศาสตรเปน

วิชาท่ีเหมาะสาหรับการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคเน่ืองจากความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยการ

สืบเสาะแสวงหาความรูและใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตรและคนควาหาคําตอบเพ่ือหาทางออก หรือเรียกวาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร (Scientific 

Creativity)  

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันพบวา เมื่อจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรค นักเรียนสวน

ใหญไมคิด หรือประดิษฐสิ่งใหมท่ีแตกตางไปจากสิง่ท่ีมีอยูแลว แตจะคิดออกแบบสรางสรรคภายใตแนวคิดคลายๆกัน 

ทําใหนักเรียนขาดความคิดริเริ่ม หรือความคิดแปลกใหม (บุญลอย มูลนอย, 2558) ซึ่งสอดคลองกับผลวิเคราะห

ขอมูล เรื่องผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรท่ีเพ่ิมทักษะ

การคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรต่ําและเมื่อจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคนักเรียนสวนใหญจะไมมีความคิด

สรางสรรค หรือคิดแปลกใหม และจากการวิเคราะหเน้ือหาวิทยาศาสตร ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สาระการ

เรียนรูท่ี 5 เรื่องไฟฟา ทําใหเห็นวาเน้ือหาทางวิทยาศาสตร ประเภทขอเท็จจริง แนวคิด และหลักการ ซึ่งเน้ือหามี

ปริมาณมาก เน้ือหามีลักษณะซับซอน ทําใหยากตอความเขาใจ และพบวาในรายวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนยังขาด

ความเขาใจในเน้ือหาและการคํานวณ เรื่องไฟฟา เน่ืองจากปญหาท่ีนักเรียนขาดพ้ืนฐานในการบวก ลบ คูณ หาร 

และการวิเคราะหโจทยปญหา เรื่องไฟฟา ไมได (อัสมา นาคนาวา, 2553) ครูผูสอนจึงควรหาแนวทางปฏิรูปการ
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เรียนการสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาโดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ครูควรใชวิธีการจัดการเรียนรู 

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รูจักวางแผน แกไขปญหา ผูเรียนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และ

สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดังท่ีกลาวมา มีความสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) ท่ีมุงแกไขปญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิด

สรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานท่ีตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและวิศวกรรม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

,2557)  โดยใชวิธีการสอนแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี (1) ข้ันระบุปญหาในชีวิตจริง/

นวัตกรรมท่ีตองการพัฒนา (2) ข้ันรวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของ (3) ข้ันออกแบบวิธีการแกปญหา 

(Science+Math & Technology) (4) ข้ันวางแผนและดําเนินการแกปญหา (Engineering) (5) ข้ันทดสอบ 

ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering) (6) ข้ันนําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือผลการพัฒนา

นวัตกรรมข้ันกําหนดปญหาและทําความเขาใจถึงปญหา จากวิธีการสอนแบบกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทํา

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในข้ันการสอนท้ัง 6 ข้ัน  โดยรูจักการแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มีข้ันตอนในการนําความรูทางวิทยาศาสตรมาชวยอธิบาย โดยใชเทคโนโลยีและความรูทาง

วิทยาศาสตรไปประยุกตใช ความรูทางคณิตศาสตรมาใชในการวัดและคํานวณ เพ่ือนําไปสูกระบวนการทาง

วิศวกรรม เพ่ือออกแบบและสรางสิ่งประดิษฐ เพ่ือชวยในการแกไขปญหาและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จาก

กระบวนการดังกลาวขางตน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีวางแผนและลงมือปฏิบัติ  ซึ่งจะชวย

สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) 

จากท่ีมาและความสําคัญผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เพ่ือสงเสริมความคิด

สรางสรรค เรื่อง การตอวงจรไฟฟา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหสามารถนําไปใชไดจริง และนําไปปรับใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน  รวมถึงสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเหตุผลในการเหตุการณตางๆเพ่ือใชตัดสินใจ ในบริบท

ตางๆท่ีเกิดข้ันในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ขอบเขตของงานวิจัย 

ดานกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแกนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 19 คน 

ดานเนื้อหา 

รายวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง วงจรไฟฟา 
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 ดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน  การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา 

  ตัวแปรตาม  ความคิดสรางสรรค 

 
กรอบการดําเนินการวิจัย 

                     การวิจัยในครั้งน้ีมีกรอบดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

         เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

         1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ในเรื่องไฟฟา เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรค จํานวน 2 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 

         2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

            2.1 แบบวัดความคิดสรางสรรค ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนแบบอัตนัยจํานวน 4 ขอ โดยใหนักเรียนทํา

แบบวัดกอนและหลังการจัดการเรียนรู เรื่องวงจรไฟฟา ระยะเวลาในการทําแบบวัด 30 นาที 

            2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เปนแบบสังเกตพฤติกรรมแบบก่ึงโครงสราง 

และใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมแบบไมมีสวนรวม ประกอบดวย หัวขอความคิดสรางสรรคท้ังหมด 4 ดาน โดยครูเปน

ผูบันทึกขอมูลลงในแบบสังเกตพฤติกรรม ประกอบกับการบันทึกวิดีโอ  

 

วิธีการดําเนินการสรางเคร่ืองมือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง วงจรไฟฟา เพ่ือ

สงเสริมความคิดสรางสรรค ดําเนินการสราง ดังน้ี 

 
ตัวแปรตน 

 
ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
โดยใชการสอนแบบกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  6 ข้ันตอน   
 

ความคิดสรางสรรค แบงออกเปน 4 ดาน 
1. ความคิดริเริ่ม 
2. ความคิดคลอง 
3. ความคิดยืดหยุน 
4. ความคิดละเอียดลออ 

ภาพ 1 แสดงกรอบการดําเนินการวิจัย 
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2. แบบวัดความคิดสรางสรรค  

 
 

 

 

ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร
งานวิจัย ท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและ
การจัดการเรียนรูแบบ STEM 

Education  

ศึกษาหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวกับ
ทฤษฎีและการจัดการเรียนรูโดย

ใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร                              

ศึกษารายละเอียดหนวย
วงจรไฟฟาเพ่ือสรางแผนการ

จัดการเรียนรู 

ศึกษาวิธีการวัดความคิด
สรางสรรค เทคนิคการสราง

แบบวัด  

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการสรางแบบ

สังเกตพฤติกรรม 

สรางแผนการจัดการเรยีนรูแบบ
สะเต็มศึกษา (STEM 

Education) ในเรื่อง วงจรไฟฟา  

นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสราง
ข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข  

นําแผนการจัดการเรียนรูท่ี
ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับไมใช
กลุมตัวอยาง เพ่ือหาขอบกพรอง
ปรับปรุงแกไขจนเปนแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ 

ศึกษาวิธีการวัดความคิด
สรางสรรค เทคนิคการสราง

แบบวัด  

ศึกษาหลักสูตร เน้ือหาสาระ
เก่ียวกับความคิดสรางสรรค 
กําหนดกรอบของความคิด

สรางสรรค 

สรางแบบวัดความคิด
สรางสรรคท่ีมีลักษณะของ
แบบวัดอัตนัยจํานวน 4 ขอ 

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบ  

แบบวัดความคิดสรางสรรคท่ี
สรางข้ึนและปรับปรุงแลวไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ไปทดลองใชกับผูเรียนท่ีไมใช

กลุมตัวอยางท่ีศึกษา เพ่ือ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีก

ครั้ง 

นําแบบวัดความคิดสรางสรรค
ไปวัดความคิดสรางสรรคกับ

กลุมท่ีศึกษา 
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 3.แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

 

 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ใหผูเรียนทุกคนทําแบบวัดความคิดสรางสรรคท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับกลุมท่ีศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) โดยวิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร เรื่องวงจรไฟฟา  จํานวน 2 แผน เปนเวลา 8 ช่ัวโมง  

3. สังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค เปนแบบสังเกตพฤติกรรมแบบก่ึงโครงสราง และใช

วิธีการสังเกตพฤติกรรมแบบไมมีสวนรวม ประกอบดวย หัวขอความคิดสรางสรรคท้ังหมด 4 ดาน คือความคิดริเริ่ม 

ดานความคิดคลองตัว ดานความคิดยืดหยุน ดานความคิดสวยงามละเอียดลออ 

4. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) แลวทําการวัดความคิดสรางสรรค โดยใหผูเรียนทุกคนทําแบบวัดความคิดสรางสรรคท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

จากน้ันนําคําตอบของนักเรียนมาใหคะแนนตามเกณฑ 

 5. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจดัการเรยีนรู เก็บขอมูลความคิดสรางสรรคนํา

ขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเพ่ือสรุปผล 

 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการสรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับพฤติกรรมท่ีผูเรียนเกิดความคิด

สรางสรรค  

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรค  

นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

และปรับปรุงแกไข 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมมาปรับปรุง
แกไขและนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจอีก

ครั้ง 

นําแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีสรางข้ึน
และปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุม

ตัวอยาง 
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การวิเคราะหขอมูล  

 1. แบบวัดความคิดสรางสรรค  

 โดยนําขอมูลจากแบบวัดมาความคิดสรางสรรค เรื่องวงจรไฟฟา วิเคราะหขอมูลในภาพรวมโดย

คํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน รอยละของคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการทดสอบคา (t-test Dependent) 

โดยนําคะแนนทดสอบกอนเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียนของนักเรียน 

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค 

 การวิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค โดยนําขอมูลจากการสังเกตมา

วิเคราะหโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา เปนการจัดประเภทเน้ือหาท่ีมี

ความหมายใกลเคียงกันไวดวยกัน เพ่ือสรุปเปนประเด็นรวมกัน การเปรียบเทียบแบบแผน เปนการสรางแบบแผน

ของความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆจากทฤษฏี หลักการ จากน้ันจึงนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาเปรียบเทียบกับ

แบบแผนความสัมพันธท่ีสรางจากทฤษฏีวาสอดคลองกันหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหขอมูลการสงความคิดสรางสรรคกอนเรียน (pre-test) และหลังเรียน (post-test) โดยใช
การจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ผูวิจัยพบวา รอยละของจานวน
นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน โดยจําแนกประเด็นความคิดสรางสรรค ดังตอไปน้ี  
 1. ดานความคิดริเริ่ม ผูวิจัยไดใชคําถามท่ีวัดความคิดริเริ่ม “ใหนักเรียนออกแบบและบอกวิธีการตกแตงไฟ
ท่ีตนคริสตมาส” ผูวิจัยพบวากอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพียงเล็กนอย เน่ืองจากตัวอยาง s.14 มีการลอกเลียบแบบการวาดภาพ 
และใชคําถามถามนักเรียนคนอ่ืนๆ เสมอ ซึ่งหลังจากการจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวานักเรียน  s.14 มีความคิดริเริ่มไดเพ่ิมข้ึน ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน 
s.14 

 
 

ภาพ 2 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคดิริเริ่ม 
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 2. ดานความคิดคลองตัว ผูวิจัยไดใชคําถาม “นักเรียนจะตอวงจรไฟฟาประดับตนคริสตมาสแบบขนาด
หรืออนุกรม เพราะเหตุใด (ดานความคิดคลองตัว)” ผูวิจัยพบวาหลังจากจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
สอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน s.15 

 
ภาพ 3 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคดิคลองตัว 

 
3. ดานความคิดละเอียดลออ ผูวิจัยไดใชคําถาม “ถาไฟท่ีตนคริสตมาสไมสวางเพียงพอนักเรียนจะ

แกปญหาอยางไร” ผูวิจัยพบวาหลังจากจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา 
ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน s.10 

 
ภาพ 4 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคดิละเอียดลออ 

 
4. ดานความคิดยืดหยุน ผูวิจัยไดใชคําถาม “ถาพอแมนักเรียนตองการใหนักเรียนออกแบบวาจะตอ

วงจรไฟฟาในหองนอนของนักเรียนแบบใดจึงจะเหมาะสม”ผูวิจัยพบวาหลังจากจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรม
การสอนสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน s.08 

 
ภาพ 5 แสดงคําตอบของนักเรียนในดานความคดิยืดหยุน 

จากการสงเสริมความคิดสรางสรรค เรื่องวงจรไฟฟา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบวานักเรียนมีการพัฒนาความคิดสรางสรรคใน
แตละดานเพ่ิมข้ึน โดยเห็นไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนแบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวยในผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีความคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล เน่ืองจากการบวน
การสะเต็มศึกษาเปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหาท่ีนําไปสูการคนหาคําตอบ ท่ีมุงแกไขปญหา
ท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือเสริมสรางประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานท่ีตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม จากการวิเคราะหเชิงเน้ือหามา ท่ีมุงแกไขปญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานท่ีตองใช



920 
 

 

ความคิดริเริ่ม 
กอนเรียน 

หลังเรียน 
 

องคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและวิศวกรรม พบวา นักเรียนมี
ความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน ซึ่งเห็นไดจากนักเรียนสามารถเลือกวัสดุท่ีนํามาประดิษฐ โดยใชความคิดสรางสรรคของ
นักเรียน ซึ่งไดจากการระดมความคิด การแกปญหา การแสดงความคิดเห็น สิ่งประดิษฐท่ีไดจากความคิดสรางสรรค 
ดังตัวอยางภาพ 6 
               

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 6 สิ่งประดิษฐท่ีไดจากความคิดสรางสรรคของงนักเรียน 

การเปรียบเทียบผลกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา พบวา นักเรียนมี
พัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับกอนการจัดการเรียนรู ท่ีนักเรียนยังไมมีความคิด
สรางสรรค และมีการลอกเลียนแบบความคิด แตภายหลังการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
พบวานักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมสงูข้ึนเกือบทุกดาน เรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดดานความคิดยืดหยุน
มากท่ีสุด (รอยละ 78.94) รองลงมาดานความคิดละเอียดลออ (รอยละ 73.68) ดานริเริ่ม(รอยละ68.42) และ 
ความคิดคลองตัว (รอยละ60.52) แสดงภาพ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                    ความคิดริเริ่ม               ความคิดคลองตัว            ความคิดละเอียดลออ            ความคิดยืดหยุน 
 

ภาพ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบแบบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางจําแนกตาม
ความคิดสรางสรรคเปน 4 ดาน 

68.42 

52.63 60.52 
47.36 

73.68 

57.80 

78.94 

68.42 

ความคิดคลองตัว 

กอนเรียน 

หลังเรียน 
 

ความคิดยดืหยุน 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

ละเอียดลออ 

กอนเรียน 

หลังเรียน 
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จะเห็นไดวาการจากการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวย
สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคไดในแตละกระบวนการ คือข้ันระบุปญหาการกําหนดสถานการณและทํา
ความเขาใจกับสถานการณ นักเรียนจะเกิดความคิดคลองตัว ข้ันรวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปญหา 
นักเรียนจะเกิดความคิดตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และฝกใหผูเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม คิด
หลากหลาย แปลกใหม ข้ันการออกแบบวิธีการแกปญหาท่ีมุงไปสูการคาดการณอยางมีเหตุผล นักเรียนเกิดความคิด
ริเริ่ม ความคิดคลองตัว ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน ข้ันน้ีนักเรียนจะไดความคิดสรางสรรคทุกดาน ข้ัน
วางแผนและดําเนินการแกปญหา นักเรียนเกิดความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุน ข้ันทดสอบการประเมินผล
ขอมูลและการปรับปรุงแกไข นักเรียนเกิดความคิดสรางสรรคทุกดาน ข้ันการนําเสนอวิธีการแกปญหา นักเรียนเกิด
ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองตัว ดังตาราง 1 

ตาราง 1  ข้ันตอนการเกิดความคิดสรางสรรค จากการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 

การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็ม
ศึกษา 

ผลการใช 
       สะเต็มศึกษา ความคิดสรางสรรค 

ข้ั น ร ะ บุ ป ญ ห า ก า ร กํ า ห น ด
สถานการณ 

science ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน 

ข้ันรวบรวมขอมูลและแนวคิด ท่ี
เก่ียวของกับปญหา 

science ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุน 
ความคิดคลองตัว 

ข้ันการออกแบบวิธีการแกปญหา Technology engineering และ
mathematics 

ความคิดริ เริ่ม  ความคิดคลองตัว 
ความคิดละเ อียดลออ ความคิด
ยืดหยุน 

ข้ั น ว า ง แ ผ น แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร
แกปญหา 

Engineering และmathematics ความคิดละเ อียดลออ ความคิด
ยืดหยุน 

ข้ันทดสอบการประเมินผลขอมูล
และการปรับปรุงแกไข 

Science Engineering และ
mathematics 

ความคิดริ เริ่ม  ความคิดคลองตัว 
ความคิดละเ อียดลออ ความคิด
ยืดหยุน 

ข้ันการนําเสนอวิธีการแกปญหา Science ความคิดยืดหยุน ความคิดคลองตัว 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการสงเสริมความคิดสรางสรรค โดยใชการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนสวนใหญมีความคิดสรางสรรค ไดแก ดานริเริ่ม ความคิดคลองตัว 
ดานความคิดละเอียดลออ และดานความคิดยืดหยุน หลังจากการจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดย
ใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีพัฒนาการมากท่ีสุด คือ  ดานความคิดยืดหยุนมากท่ีสุด (รอยละ 
78.94) รองลงมาดานความคิดละเอียดลออ (รอยละ 73.68) ดานริเริ่ม (รอยละ68.42) และ ความคิดคลองตัว (รอย
ละ60.52) หลังการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนักเรียน
มีความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ พรทิพย  ศิริภัทราชัย (2556) ท่ีกลาววา STEM Education เปน
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอการเตรียมคนไทยรุนใหมในศตวรรษท่ี 21เพราะสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดดี มีความสําคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจเปนการ
จัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาใหผูเรียนนําความรูทุกแขนงท้ังดานความรูทักษะการคิด และทักษะอ่ืนๆ มาใชในการ
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แกปญหา มีความสรางสรรค ความแปลกใหม และการแกปญหาอยางมีความหมายและพัฒนาคิดคนสิ่งตางๆ ในโลก
ปจจุบัน การเนนความเขาใจอยางลึกซึ้งการมีสวนรวมของผูเรียน 

2. จากการเปรียบเทียบแบบวัดความคิดสรางสรรคกอนเรยีนและหลังเรียน มีการจัดการเรียนรูตามแนวคดิ
สะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟาศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผูวิจัยพบวานักเรียนมีความคิด
สรางสรรคเพ่ิมสูงข้ึนกวากอนเรียน ในการการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สามารถสงเสริมความคิด
สรางสรรคอยูในระดับพอใชถึงระดับดี 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องวงจรไฟฟา ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค ประกอบดวยดานความคิดริเริ่ม 
โดยกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (รอยละ 52.63) หลังจากการจัดการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีความคิดริเริ่มเพ่ิมสูงข้ึน(รอยละ 68.42) ดาน
ความคิดคลองตัว โดยกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (รอยละ 47.36) หลังจากการจัดการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีความคิดคลองตัวเพ่ิมสูงข้ึน
(รอยละ 60.52) ดานความคิดละเอียดลออ กอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (รอยละ 57.80) หลังจาก
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม นักเรียนมีความคิด
ละเอียดลออเพ่ิมสูงข้ึน(รอยละ 73.68) ดานความคิดยืดหยุน โดยกอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(รอยละ 68.42) หลังจากการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
นักเรียนมีความคิดยืดหยุนเพ่ิมสูงข้ึน(รอยละ 78.94) ซึ่งจะเห็นไดวาความคิดสรางสรรคของนักเรียนทางดาน
ความคิดยืดหยุนมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เน่ืองจากการทําแบบวัดความคิดสรางสรรค แบบสังเกตพฤติกรรม
ความคิดสรางสรรค และสิ่งประดิษฐ ความคิดยืดหยุน เปนการแสดงความสามารถของบุคคลในการคิดหาคําตอบได
หลายประเภท การคิดอยางอิสระ และหลายทิศทาง นักเรียนสวนใหญมีความคิดอยางอิสระ คิดแบบไมมีขอบเขต ซึ่ง
แตกตางจากความคิดคลองตัวท่ีมีการพัฒนานอยท่ีสุด ความคิดคลองตัวเปนแสดงความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว และมีคาตอบในปริมาณท่ีมาในเวลาจากัด ผูเรียนมีความคิดในการหาคําตอบ
ชา และใชเวลานานในการแสดงความคิดเห็น พฤติกรรมท่ีกลาวมาน้ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมความคิดสรางสรรค 
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีพัฒนาการในภาพรวมท่ีดีข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ (บุญลอย มูลนอย,2558) ท่ีได
กลาววา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

กิจกรรมการเรียนแบบตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ชวยในผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค มีความคิดอยางเปนระบบ มีเหตุมีผล เน่ืองจากการบวนการสะเต็มศึกษาเปนกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยใชสถานการณปญหาท่ีนําไปสูการคนหาคําตอบ ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ท้ัง 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปญหาการกําหนดสถานการณและทําความเขาใจกับสถานการณ ในน้ันน้ีผูวิจัยไดใช
สถานการณท่ีนําไปสูการคิดวิเคราะห และใชคําถามใหนักเรียน วิเคราะหสถานการณ คิดแกปญหาและรวบรวม
ขอมูล จากกรณีศึกษา  

ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดทีเก่ียวของกับปญหา ผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการออกแบบ
ช้ินงาน เปนสถานการณท่ีนักเรียนจะตองทําการเอาขอมูลตางๆมาใชในการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการ
คนหาความคิด ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในข้ันน้ีนักเรียนจะตองทําการคนควา สืบคน 
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือหาวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลายและนาสนใจ โดยการใชนักเรียนรวมกันระดม
ความคิด หรือขอสงสัยท่ีมุงใหนักเรียนคนหาวิธีการแกปญหาใหไดมากท่ีสุด เพ่ือฝกใหนักเรียนมีทักษะการคิดริเริ่ม 
คิดหลากหลาย แปลกให ในข้ันน้ีถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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ข้ันตอนท่ี 3  ผูออกแบบวิธีการแกปญหา วิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการออกแบบวิธีการแกปญหาท่ีมุง
ไปสูการคาดการณอยางมีเหตุผล จากขอมูลท่ีรวบรวมไดในข้ันท่ีแลว สอดคลองกับข้ันตอนของการคนหาปญหาตาม
กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร นักเรียนสามารถทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา จัดลําดับปญหา 
โดยนักเรียนสามารถจําแนกปญหา พรอมท้ังเลือกปญหาท่ีตองทําการแกไขเปนอันดับแรก จากขอเท็จจริงท่ีไดเก็บ
รวบรวมไว ข้ันตอนน้ีจะเปนวิธีท่ีใหนักเรียนมีการฝกทักษะมากข้ึน มีการเช่ือมโยงความรูท่ีตนมี และเปนการฝกให
นักเรียนมีทักษะการคิด คิดไดหลากหลายรูปแบบ 

ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณจากข้ันตอนท่ีแลวสูการออกแบบ 
วางแผน ซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการคนหาความคิด ตามกระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในข้ันน้ีนักเรียน
จะตองทําการวางแผนถึงการสรางช้ินงานเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหา โดยใหนักเรียนรวมกันระดมความคิด และ
รูปแบบของช้ินงาน เพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดจริงและมีความ
หลากหลาย แปลกใหม และไมเหมือนใคร ซึ่งนักเรียนจะทําการวางแผนการทํากิจกรรมตางๆคนหาคําตอบดวย
ตนเองดวยการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือใหไดรับประสบการณตรง ทําใหนักเรียนตองคิดหาวิธีในการแกปญหาน้ันๆ  

ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบ การประเมินผลขอมูลและการปรับปรุงแกไข ในข้ันน้ีผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสู
การอธิบาย เปนสถานการณท่ีนักเรียนตองใชขอมูล การแปลความหมายขอมูล สอดคลองกับข้ันตอนการคนหา
คําตอบ ตามกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งในข้ันน้ีนักเรียนจําทําการพิจารณาหรือประเมินขอดีและ
ขอเสีย สําหรับเลือกวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือใหนักเรียนไดฝกการคิด 

ข้ันตอนท่ี 6 การนําเสนอวิธีการแกปญหา ผูวิจัยใชสถานการณท่ีนําไปสูการนําไปใชจริง ท่ีนักเรียนจะตอง
นําเอาความรูมาใชใหเกิดประโยชนในสถานการณใหมๆ นักเรียนจะตองนําเอาความรูมาอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนจาก
วิธีการแกปญหาอยางเปนลําดับข้ันตอน เพ่ือฝกใหนักเรียนมีทักษะการคิดท่ีรอบคอบ คิดไดละเอียดท่ีสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน 

ซึ่งข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา STEM Education มีความสอดคลองกับกระบวนการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรในทุกๆข้ัน ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิด และสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณ
จริง เพราะผานการวิเคราะหดวยวิธีการทางวิศวกรรมมาเปนอยางดี นอกจากน้ีรูปแบบสะเต็มศึกษาท่ีเรียนดวย
วิธีการออกแบบทางวิศวกรรม เปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเพ่ือใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัตดิวยตนเองโดยใชสถานการณ
ท่ีเก่ียวของกับตัวผูเรียน เพราะเมื่อผูเรียนไปเจอกับสถานการณปญหา จะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด การคนหา
ปญหา และแนวทางการแกปญหา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะชวยใหกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Eduction) เรื่องพายุฟาคะนอง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 22 คน โดยมีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยคือ การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานและแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยการนําคาเฉลี่ยของคะแนนและการวิเคราะหเชิงเน้ือหาพบวา การจัดการเรียนรูตาม
แนวสะเต็มศึกษา สามารถสงเสริมใหนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน จากแบบสัมภาษณก่ึง
โครงสราง โดยนักเรียนสามารถคาดเดาคําตอบไวลวงหนาไดและมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตรและสรางช้ินงานท่ีใช
ประโยชนไดจริงภายใตหลักการของวิทยาศาสตรซึ่งจะเห็นไดจากการทําแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน จาก
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ช้ันบรรยากาศกอนเรียนซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวักทักษะการตั้งสมมติฐานกอน
เรียน เทากับ 3.77 และคาเฉลี่ยแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน เทากับ 7.68  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
เรื่อง พายุฟาคะนอง คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 7.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 9.63 
คําสําคัญ: ทักษะการตั้งสมมติฐาน, รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา, พายุฟาคะนอง 
 

Abstact 
 The objective of this research was to development hypothesis skill on thunderstorm for 
grade 7 by learning management stem education model. The sample were 22 people from the 
evaluation of random purposive sampling. Instrument for this research was the learning 
management of the STEM education for the Skills Measure Hypothesis and the semi structured 
interview. Researchers use data analysis with average and content analysis.  

The grade 7 students’ skill of hypothesis of the semi structured interview indicated that 
student can guess the answer of advance and had reason in science and created work with the 
benefits of principles of science. This can be seen from the hypothesis test. Based on the 
learning plan 1, pre-study atmospheres, the average score was 3.67 and the post-test hypothesis 
was 7.68. The mean score before learning was 7.63 and the average after-class was 9.63. 
Keyword: Hypothesis skill, learning management of the STEM education, Thunderstorm 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของ
ทุกคน ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและงานอาชีพตางๆ เครื่องมือ เครื่องใช เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและใน
การทํางาน ลวนเปนผลของความรู วิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย   มีผลใหเกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากท่ีให มีการศึกษาคนควา ความรูทางวิทยาศาสตร
ตอไปอยางไมหยุดยั้ง (หนวยศึกษานิเทศก. 2548:1) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการ
ดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงจากเดิม (ภพ เลาหไพบูลย.2537:31) จ า ก พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตอง
เนนความสําคัญทางความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ การบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ
การศึกษา (กรมวิชาการ.2545:2) แนวทางในการจัดการศึกษาตาม กระบวนการเรียนรูเปนการสงเสริมผูเรียนให
เรียนรูดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ สามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิดดวยตนเองมีสวนรวมในการ
เรียนการสอน เนนการปฏิบัติจริง สามารถทํางานเปนทีมได (สมศักดิ์, 2543 :9 -12)  ดังน้ัน การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรจึงเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยางมาก ผูเรียนจะไดรับประสบการณตรงผานกระบวนการตางๆได
พิสูจนทดสอบ และเห็นผลประจักษดวยตนเองและมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ทิศนา แขม
มณี.2552:333-336)อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน นักเรียนยังขาดทักษะเหลาน้ี เปนอยางมาก
โดยเฉพาะ ทักษะในการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง เพราะไมไดทําการทดลอง ไมไดเรียนภาคปฏิบัติ 
เน่ืองจากเวลาเรียนไมเพียงพอบาง อุปกรณชํารุดเสียหายบาง ครูผูสอนขาดความชํานาญ หรือ สอนไมตรงกับ
สาขาวิชาท่ีเรียนจบมา หรือการทดลองน้ันมีความอันตรายมากจนเปนประเดน็ใหยกเลกิการสอนไป สงผลใหนักเรียน
ขาดโอกาสและไมไดทําการทดลองจึงทําใหขาดทักษะการตั้งสมมติฐาน (สุรียพร หอมวิเศษวงศา; 2554:1) เหตุน้ีท่ีมี
สวนทําใหนักเรียน ไมตระหนักถึงความสําคัญของวิชา หรือการเรียนวิชาวิทยาศาสตรไมมีความนาสนใจ เน่ืองดวยตัว
นักเรียนคาดหวังวาเมื่อไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรแลวจะไดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในเรื่องท่ีกําลังเรียนอยู 
แตนักเรียนกลับไดเรียนเพียงทฤษฏี ดังเชน เน้ือหาเรื่อง พายุฟาคะนอง ท่ีไดเรียนเพียงในตํารา หรือหลักวิชาการ
เทาน้ัน นักเรียนไมสามารถเขาใจทักษะการตั้งสมมติฐาน นักเรียนจึงไมมีความกระตือรือรนหรือความใสใจในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนผลใหความเขาใจในเน้ือหาวิชาลดลง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรก็จะลด
ต่ําลง  จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมาปรากฏวาผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรยังไมเปนท่ีนาพอใจ นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและขาดเจตคติท่ีดีในการ
เรียนรู (เปลว ปุริสาร 2553:2) 
 จากท่ีมาและความสําคัญเห็นวาการจะพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน ใหกับผูเรียนน้ันครูผูสอนจะตองหา
วิธีท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะการตั้งสมมติฐาน ซึ่งทักษะตั้งสมมติฐาน เปนความชํานาญในการทํานายผลหรือ
คาดเดาเหตุการณหรือคิดคําตอบลวงหนาอยางมีเหตุผล โดยอาศัยการสังเกต ความรูและประสบการณเดิมเปน
พ้ืนฐานสมมุติฐานหรือคําตอบท่ีคาดคะเนไวลวงหนาน้ี จะตองเปนสิ่งท่ียังไมทราบหรือไมเคยเห็นความสัมพันธ
ระหวางขอมูล ยังไมเปนหลักการ หรือทฤษฎีมากอน สมมติฐานเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการออกแบบการ
ทดลองนําเอาความรูและกระบวนการตางๆ ท่ีเก่ียวของมาใชรวมกันเพ่ือพิสูจนสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน  ทําความเขาใจตอ
ปญหา  สมมติฐานตองเปนขอความท่ีบอกความสัมพันธระหวาง ตัวแปรตน กับ ตัวแปรตามในสถานการณ หน่ึง ๆ 
อาจตั้งหน่ึงสมมติฐานหรือหลายสมมติฐานก็ได สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนอาจจะถูกหรือผิดก็ได ดังน้ันจําเปนตองมีการ
ทดลองเพ่ือตรวจสอบวา สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนน้ันเปนท่ียอมรับหรือไมซึ่งจะทราบภายหลังจากการทดลองหาคําตอบ
แลว ซึ่งจะสงผลใหผลการศึกษาท่ีออกมามีความนาเช่ือถือ  
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 ทักษะการตั้งสมมติฐานมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในการคาดเดาเหตุการณไวลวงหนา ทําใหเรามี
กระบวนการดํารงชีวิตอยูบนพ้ืนฐานของการมีเหตุผลและมีความนาเช่ือถือ เพราะวา เราสามารถคาดเดาเหตุการณ
ตางๆไดถูกตองจากประสบการณเดิมของตนเอง ซึ่งแตละบุคคลก็ตางมีประสบการณเดิมของตนเองท้ังน้ันจึงสามารถ
คาดเดาไดถูกตอง และในการเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง ก็เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตเพราะวาสวนมากประชาชน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการปลูกขาวโพด ปลูกขาว และผลไมหลายอยาง เพ่ือไมใหผลผลิตเสียหายจึงตองมีการ
คาดเดาไวลวงหนาวาจะมีฝนตก หรือมีพายุจะไดมีการเก็บเก่ียวผลผลิตใหทันเพ่ือไมใหเกิดการเสียหาย ซึ่งจะเกิดการ
ตั้งสมมติฐานข้ึนจากระสบการณเดิมและมีความแมนยํา 
 เน่ืองจากทักษะการตั้งสมมติฐานมีความสําคัญตอการเรียน เรื่อง พายุฟาคะนอง การสอนแบบบูรณาการ
ขามกลุมสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหวาง ศาสตรสาขาตางๆไดแกวิทยาศาสตร(Science:S) 
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineer: E) และ คณิตศาสตร(Mathematics:M) โดยนําจุดเดน
ของธรรมชาต ิตลอดจนวิธีการสอนของแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยาง ลงตัว เพ่ือใหผูเรียนนําความรูทุกแขนง
มาใชในการแกปญหา การคนควาและการพัฒนาสิ่งตางๆในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรูท่ี
ครูผูสอนหลายสาขารวมมือกัน เพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจําวันน้ันตองใชความ รูหลายดานในการ
ทํางานท้ังสิ้น ไมไดแยกใชความรูเปนสวนๆ นอกจากน้ีSTEM Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา ทักษะ
สําคัญในโลกโลกาภิวัตนหรือทักษะท่ีจําเปนสําหรับ ศตวรรษท่ี21 (พรทิพย ศิริภัทราชัย 2556:3) 
 จากท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  มาใชพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกับอุณหภูมิ 
ความช้ืน และความกดอากาศมีผลตอปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ ไดแก การเกิด
เมฆ ฝน พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน ลมมรสุม มาใชในการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560  
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง จํานวน 
22 คน ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
    ตัวแปรท่ีศึกษา 
  -ตัวแปรตน ไดแก การเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา  
  -ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
 3. เนื้อหา 
    ในการวิจัยครั้งน้ีใชเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่องพายุฟาคะนองตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 
  มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธของ
กระบวนการตางๆท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศและสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนและนําความรูไปใชประโยชน 
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 4. ระยะท่ีใชในการทดลอง 
       ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาทดลองจํานวน 10 
ช่ัวโมง 
 5. นิยามศัพทเฉพาะ 
  5.1 ทักษะการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดเดาเหตุการณหรือสถานการณตางๆไดลวงหนา
และแมนยําโดยใชความรูจากประสบการณเดิมสามารถวัดไดจากแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  5.2 การจัดการเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา หมายถึง การออกแบบการจัดการ
เรียนรูเรื่อง พายุฟาคะนองโดยนําแนวคิดของสะเต็มศึกษามาใชในการสอน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1   ในเรื่อง พายุฟาคะนอง ท่ีพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน จํานวน 2 แผน รวม 10 ช่ัวโมง ตัวอยางแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่อง พายุฟาคะนอง มีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ดังน้ี 
 S : เน้ือหาเรื่อง พายุฟาคะนอง 
 T : ถายทอดแนวคิดในการออกแบบโมเดลเพ่ืออธิบายและสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ 
 E : การออกแบบโมเดลไดอยางเหมาะสมพรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบภายใตหลักการเกิดพายุฟา
คะนอง 
 M : การออกแบบการวัดขนาดการสรางโมเดลไดอยางเหมาะสมพรอมท้ังอธิบายเหตุผล 
 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1 แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เขียนตอบอิสระ 5 ขอ ใชเวลา 20 นาที ใชในการทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน เปนคําถามแบบเขียนตอบอิสระ มีแนวคําถาม ดังน้ี 1. ในหองเรียนแหงหน่ึงในจังหวัด
เพชรบูรณ เด็กหญิงเชอรี่ไดมองออกนอหนาตางของช้ันเรียน 
  2.2 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ใชบันทึกหลังการเรียน ท้ัง 2 แผนการจัดการเรียนรู เรื่องพายุ
ฟาคะนอง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีแนวคําถามดังน้ี 
   2.2.1 ในหองเรียนแหงหน่ึงในจังหวัดเพชรบูรณ เด็กหญิงเชอรี่ไดมองออกไนอก
หนาตางของช้ันเรียน เขาไดมองเห็นกลุมกอนเมฆจับกลุมกันหนาแนน นักเรียนคิดวาจะเกิดเหตุการณอะไรเปน
เหตุการณตอไป 

การจัดการเรยีนรูแบบสะ

เต็มศึกษา 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
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   2.2.2 นักเรียนจะสรางแบบจําลองเก่ียวกับพายุไดอยางไร 
   2.2.3 การเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง มีความสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันของ
นักเรียนอยางไรบาง 
   2.2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทักษะใดท่ีทําใหนักเรียนสามารถคาดเดา
คําตอบไวลวงหนาไดเพราะเหตุใด 
   2.2.5 ทักษะการตั้งสมมติฐานสามารถทําใหนักเรียนมีกระบวนการคิดเปลี่ยนแปลงไป
ไดอยางไรบาง 
   
การเก็บรวมรวมขอมูล    
 1. ทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหผูเรียนทําแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง 
 2. ดําเนินการวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียนดวยแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียน 
 3. ดําเนินการจัดการเรียนรูกลุมตัวอยางตามรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา(STEM 
education) ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง จํานวน 2 
แผน 
 4. ดําเนินการวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียนดวยแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน 
 5. ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง 
 
การวิเคราะหขอมูล    
 1. แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน 
 คะแนนของนักเรียนท่ีไดจากการทําคําถามทายกิจกรรม ในแผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดทักษะ
การตั้งสมมติฐาน เพ่ือประเมินผลสรุปในการวิเคราะหขอมูล  
 2. แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 
 ผูวิจัยสัมภาษณนักเรียนแตละแผนการจัดการเรียนรู โดยวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนแบบ
วัดทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดรายงานผลตามชนิดของเครื่องมือดังตอไปน้ี 
  1. แบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน 
  ทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียน ( Pre-test) และหลังเรียน ( Post-test) โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ในหนวยการเรียนรู เรื่อง พายุฟาคะนอง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานไดดี
และสามารถบอกเหตุผลสามารถอธิบายคําตอบท่ีตนเองตอบได ซึ่งเห็นไดจาก ตารางท่ี 1 ผลการวัด ทักษะการ
ตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเตม็ศึกษา เรื่อง พายุ
ฟาคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 บันทึกผลการศึกษาวัดทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร  

กลุมตัวอยาง n แผนการจดัการเรียนรูท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรูท่ี 2 

𝑥 SD 𝑥 SD 

กอนเรียน 22 3.77 1.41 7.63 0.90 
หลังเรียน 22 7.68 1.39 9.63 0.49 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา การวัดทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดย
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชคะแนนกอนเรียนของ
ท้ังสองแผนการเรียนรูจะมีคะแนนกอนเรียนต่ํากวาหลังเรียนซึ่ง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ช้ันบรรยากาศมี
คะแนนกอนเรียน 3.77 และมีคะแนนหลังเรียนเทากับ 7.68 และแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่องพายุฟาคะนอง 
คะแนนกอนเรียนเทากับ 7.63 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 9.63  ซึ่งจะเห็นไดวาแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
นักเรียนจะมีทักษะการตั้งสมมติฐานไดดีกวาแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 และคะแนนหลังเรียนของท้ังสองแผนการ
จัดการเรียนรูสูงข้ึนมากกวากอนเรียนอยางเห็นไดชัดเจน   
2. แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาพบวา นักเรียนมีการรูวิทยาศาสตรเน่ืองจาก
นักเรียนอบคําถามไดไมสามารถตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรได ดังบทสัมภาษณน้ี  
 ครู : ถานักเรียนพบเห็นกลุมเมฆกอตัวกันหนาแนน นักเรียนจะทราบไดอยางไรวากําลังจะเกิดพายุ
           หรือฝนตก 
 นร04 : เดาครับ 
 ครู : ในการเรียนเรื่องพายุฟาคะนองถานักเรียนเดินทางไปตางประเทศแลวพบเจอพายุ นักเรียน 
 คิดวาจะเปนเชนเดียวกันกับประเทศไทยหรือไม 
 นร04 : เหมือนครับเพราะตางประเทศก็มีฤดูฝนครับ 
 ครู : นักเรียนคิดวาในการเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง ทําใหนักเรียนมีกระบวนการคิดเปลี่ยนแปลง
  ไรอยางไร 
 นร04 : ทําใหรูวาจะพายุคืออะไรครับ 
  
 จากบทสัมภาษณ จะเห็นไดวา นักเรียน 04 มีการตอบคําถามอยางไมมีเหตุผล เชน “เดาครับ” แสดงวา
นักเรียน 04 ไมมีการสังเกตการณกอนท่ีจะมีฝนตก จึงไมสามารถคาดเดาเหตุการณไดอยางมีเหตุผล วากอนฝนตก
จะมีกอนเมฆจับกลุมกันหนาแนน และนักเรียน 04 ไมเคยทราบเรื่องการตั้งสมมติฐานโดยนักเรียน 04 ใหสัมภาษณ
ไมมีเหตุผล 
 จากการสงเสริมทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสะ
เต็มศึกษา พบวา นักเรียนเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานเพ่ิมมากข้ึน  โดยจะเห็นไดจากบทสัมภาษณน้ี 
 ครู : ถานักเรียนพบเห็นกลุมเมฆกอตัวกันหนาแนน นักเรียนจะทราบไดอยางไรวากําลังจะเกิดพายุ
            หรือฝนตก 
 นร06 : เพราะวาเคยเห็นมากอนครับ แตถาไมเคยเห็นก็จะไมรูและเกิดการเดาเหตุการณครับ 
 ครู : ในการเรียนเรื่องพายุฟาคะนองถานักเรียนเดินทางไปตางประเทศแลวพบเจอพายุ นักเรียน 
 คิดวาจะเปนเชนเดียวกันกับประเทศไทยหรือไม 
 นร06 : ไมเหมือนกันครับ  
 ครู : นักเรียนคิดวาในการเรียนเรื่อง พายุฟาคะนอง ทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด   
        เปลี่ยนแปลงไปอยางไร 
 นร06 : ผมคิดวา ผมคิดอยางมีเหตุและมีผลครับไมคาดเดาเรื่อยครับ 
  
 จากบทสัมภาษณขางตน พบวา นักเรียน 06 มีการตอบคําถามอยางมีเหตุผลและมีท่ีไปท่ีมา เชน “เพราะ
เคยเห็นมากอน ” แสดงวา นักเรียน 08 มีการสังเกตการณวาในขณะท่ี ฝนจะตกทุกครั้ง นักเรียน 08 จึงสามารถเดา
เหตุการณ ไดอยางมีเหตุผล วากอนฝนตก จะตองมีกอนเมฆมารวมตัวกันหนาแนนและมืดครึ้ม 
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สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐาน เรื่อง พายุฟาคะนอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา สรุปไดดังน้ี 
 1. ผูเรียนท่ีเรียน เรื่อง พายุฟาคะนอง การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีทักษะการตั้งสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตรท่ีทําใหกิจกรรมการเรียนรู โดยใชคะแนนแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลัง
เรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง บรรยากาศ คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
เทากับ 3.77  และคาเฉลี่ยคะแนนแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน เทากับ 7.68 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
เรื่อง พายุฟาคะนอง คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 7.63 และคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.63  
 2. ผูเรียนมีทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษา เรื่องพายุฟาคะนองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2.1 ผูเรียนมีการ คิดอยางมีเหตุผล มีกลุมตัวอยางผูเรียนจํานวน  15 คน ซึ่งในระหวางการทกิจกรรมการ
เรียนรู ผูเรียนมีสวนรวมในการตั้งสมมติฐานไดตรงตามหลักเกณฑ และมีกลุมตัวอยาง อีก 7 คน ท่ีมีการ
ตั้งสมมติฐานอยางไมมีเหตุผลไมตรงตามหลักเกณฑ 
 2.2 ผูเรียนสามารถสรางแบบจําลองพายุและเช่ือมโยงและประยกุตใชโดยใชหลักการของการจัดการเรยีนรู
แบบสะเต็มมาใชในการคิดและออกแบบซึ่งในข้ันตอนการสรางแบบจําลองพายุก็ยังตองอาศัยทักษะการตัง้สมมติฐาน
เขามาชวยในการคาดเดาลวงหนาวาแบบจําลองจะออกมาอยางไร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง พายุฟาคะนอง โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา พัฒนาการ
ในทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน โดยวัดผลจากการใชคะแนนของแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐาน
กอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนของแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ช้ัน
บรรยากาศกอนเรียนซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนแบบวักทักษะการตั้งสมมติฐานกอนเรียน เทากับ 3.77 และคาเฉลี่ยแบบ
วัดทักษะการตั้งสมมติฐานหลังเรียน เทากับ 7.68  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง พายุฟาคะนอง คะแนนเฉลี่ย
กอนเรียน เทากับ 7.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 9.63 ผลดังกลาวเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับ
ข้ันตอนตั้งแตการศึกษาภาคทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนลําดับ
ข้ันตอนทําใหผูเรียนไดเกิดทักษะการตั้งสมมติฐานการทดลองสงผลใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาโดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผูเรียนทุกคนจะไดทําแบบวัดทักษะการตั้งสมมติฐานการทดลองกอนเรียนและหลังเรียนทําใหเกิดความ
เขาใจในสิ่งท่ีกําลังเรียนรูอยูในขณะน้ัน จากคําตอบของนักเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะการตั้งสมมติฐานจาก
การจัดการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมตองเนนการใชคําถาม (ผกากรอง โตสติ,2551) และใหนักเรียนสรางผลงาน
ดวยตนเอง พรอมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีการสืบคนขอมูลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชนการใชสื่อเทคโนโลยีเขามา
ชวยก็จะทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความหมายสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูของ 
Michal,M.G. (2002) แสดงวาผูเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา มีทักษะการตั้งสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตรซึ่งเปนวิธีท่ีผูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรผูเรียนท่ีเรียน
ดวยกระบวนการน้ีมีทักษะการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน สามารถเช่ือมโยงความรูกับโลกความจริง ผูเรียน
เปนผูเลือกวิธีในการตั้งสมมติฐานกําหนดคําตอบ จากน้ันลงมือปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง โดยครูเปนผูท่ีคอยให
คําปรึกษาในการปฏิบัติผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษากับทักษะการ
ตั้งสมมติฐานไดอยางมีเหตุผล และสามารถสรางแบบจําลองและตั้งสมมติฐานระหวางการสรางแบบจลอง
แลกเปลี่ยนความรูกันและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงได 
 
ขอเสนอแนะ 
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 ผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางในการ
ทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวัดทักษะการตั้งสมมติฐานสามารถใชเครื่องมือชนิดอ่ืนท่ีหลากหลายและมีคุณภาพมากกวาน้ีได 
 2. เพ่ิมเวลาในการทํากิจกรรมในช้ันเรียนใหกับนักเรียนมากข้ึน 
 3. ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาเหมาะสมมากกวาน้ีเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. การใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอาจจะนําไปบูรณาการกับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไดหลากหลายทักษะ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและ

พลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 รวม 20 คน โดยเครื่องมือท่ีใช

ทําวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

คาดัชนีประสิทธิผล 

ผลการวิจัยพบวา   
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และคาดัชนีประประสิทธิผลหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เทากับ 
0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.55 หรือคิดเปนรอยละ 55.00  

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู อยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส / งานและพลังงาน / กระบวนการสืบเสาะหาความรู 
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Abstract 

The purposes of this research were to develop the lesson plan for teaching and learning 

using inquiry approach, to study on learning achievement in physics – topic on work and energy, and 

to study students’ satisfaction toward learning activities in physics using inquiry approach. The 

participants were 20 grade 10 students in the second semester of 2017 academic year at 

Nongplamorwittakom School. They were selected by purposive sampling. The instruments 

composed of lesson plan, achievement test for before and after learning, and the questionnaire 

toward learning activities in physics using inquiry approach. The data were analyzed by compared 

mean, standard deviations and effectiveness index.  

The research results were as follows:  

1. The lesson plans in work and energy using inquiry approach were a very good quality 

level, where the effectiveness index was 0.55 – show that the students have increased knowledge,  

2. The students’ learning achievements in Physics – topic on work and energy using inquiry 

approach were higher than previous at the .05 level of significance.  

3. The students’ satisfactions toward learning activities in physics using inquiry approach 

were a high level.             

 

Keywords: learning achievement in Physics / work and energy / inquiry approach 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยพัฒนาคนใหเปนคนท่ีมีชีวิตอยางสมบูรณดังพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ระบุวาการจัด

การศึกษาตองยึดหลัก “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาการตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” การเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรจะสามารถพัฒนาใหผูเรียนไดรับท้ังความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง สงผล

ใหเปนคนท่ีสามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล สื่อสาร คําถาม คําตอบ ขอมูลและสิ่งท่ีคนพบ จากการ

เรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจไดซึ่งสอดคลองกับคํากลาวท่ีวา “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานจําเปนในการดํารงชีวิต ถา

ไมรูจักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะลําบากในการดําเนินชีวิต”(สิปปนนท เกตุทัต, 2527) ดังน้ันวิทยาศาสตรทําใหคน

ไดพัฒนาวิธีคิด คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีทักษะในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน

ระบบ สงผลใหการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตองสงเสริมใหผูเรียนน้ันรูจักท่ีจะคิดและหาคําตอบ โดยครูจะมี

บทบาทสําคัญยิ่งกวาเดิมแตไมใชในฐานะผูสอน แตในฐานะผูฝกใหเด็กไดเกิดทักษะท่ีจําเปน แลวปรับตัวมาเปน

ผูออกแบบการเรียนรู ตั้งคําถาม เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดมีบทบาทในการคิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือทําจะชวย

สนับสนุนใหเด็กไดเกิดทักษะการเรียนรู (วิจารณ พาณิช, 2555) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ป

การศึกษา 2559 ในวิชาวิทยาศาสตร สาระท่ี 5 พลังงาน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 25.14 (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2559) ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกลาว มีปจจัยตาง ๆ เขามาเก่ียวของท่ีสงผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามท่ีไดทําขอสอบน้ันอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอันเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอครู 
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วิชาฟสิกสเปนวิชาท่ีมีความสําคัญสาขาหน่ึงในวิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับความจริงท่ีเกิดข้ึน

ในธรรมชาติ เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจถึงปรากฏการณ และสามารถคนควาขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล นอกจากน้ีฟสิกสยัง

เปนพ้ืนฐานของการนําไปประยุกตในวิชาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร เปนตน ตลอดจนกอใหเกิดการพัฒนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีในอุสาหกรรม ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับวิชาพ้ืนฐาน 

แตการเรียนการสอนท่ีผานมาผูสอนใชวิธีการสอนท่ีเนนการบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนตัวเน้ือหา

มากกวากระบวนการ สงผลใหผูเรียนไมไดมีโอกาสไดรวมรู รวมคิด รวมแกปญหาท่ีกําลังเรียน การท่ีผูสอนใชวิธีดังกลาว

เปนประจํายอมทําใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย และไมสนใจบทเรียน ผูเรียนจึงไมเกิดการเรียนรูไมเกิดมโนมติในเรื่องท่ี

เรียนและไมสามารถนํากฎเกณฑตางๆ ไปใชไดอยางถูกตองทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนฟสิกสท่ีตามมาอยาง

หลีกเลี่ยงไมไดเน่ืองจากทัศนคติเก่ียวกับการเรียนฟสิกสของผูเรียนน้ันไดมองวาวิชาฟสิกสเปนวิชาท่ียาก ถึงแมจะตั้งใจ

เรียนแลวก็ตามก็ยังไมเขาใจ ทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนไปใชในการประยุกตแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจําวันของตนเองสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา และไมเกิดความคงทนในการเรียนรู (ดํารงศักดิ์  

มีวรรณ, 2552) 

ปญหาดานคุณภาพการจัดการเรียนรูฟสิกส จึงมีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ซึ่ง

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู เปนแนวการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการยอมรับกันแพรหลายใน

นานาประเทศ เปนยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 

ผูเรียนไดรับการเรียนรูรวมกัน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง เปนการสอนท่ีเนนใหนักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติ

เอง ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอนักเรียน สงผลใหเกิดการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิด สั่งสมคุณสมบัติการ

คิดแกปญหา และสามารถนําไปใชประโยชนกับตอเองและชวยเหลือสังคมได ซึ่งข้ันตอนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู มีข้ันตอนหลักคือ 1) ข้ันสรางความสนใจ 2) ข้ันสํารวจและคนหา 3) ข้ันอภิปราย

และลงขอสรุป 4) ข้ันขยายความรู 5) ข้ันประเมิน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเลือกรูปแบบการสอนดวยกระบวนการเสาะหาความรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรู

วิชาฟสิกสเรื่อง งานและพลังงาน เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการเรียนบทตอไป อีกท้ังเปนการฝกนักเรียนใหมีทักษะในการ

เรียนรูดวยตนเอง และทักษะกระบวนการทางสังคม หลอหลอมใหนักเรียนเปนคนท่ีดี เกง และมีความสุข ซึ่งเปน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่องงานและพลังงาน โดย

ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก เน้ือหาสาระการเรียนรูท่ี 5 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง  งาน พลังงาน พลังงานจลน พลังงานศักย และกฎการอนุรักษ

พลังงานกล 

ดานตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจดักิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน  

 - ความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการ 

 สืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ดานระยะเวลา 

  ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 โดยใชเวลา 1 สัปดาห  

สัปดาหละ 1 คาบ รวมท้ังสิ้น 4 คาบ โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการดวยตนเอง  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Designs) แบบแผนการทดลอง กลุมทดลอง 

ทดสอบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) (ชูศรี วงศรัตนะ, 

2550) ท่ีนําเสนอท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ประชากร 

ประชากร เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อําเภอสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวม 20 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เน่ืองจากทางโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนวิทยาศาสตร 

– คณิตศาสตร ท่ีเรียนรายวิชาฟสิกสจํานวน 1 หองเรียน 

เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู จํานวน 2 แผน จัดกิจกรรมท่ีเนนโดยใช

กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูกระตุนผูเรียนดวยคําถาม ผูเรียนคนควาหาหลักฐานเพ่ือมาอธิบายคําถาม 

แลวสรุปความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมนักเรียนเช่ือมโยงความรูท่ีไดกับความรูทางวิทยาศาสตร และผูเรียนสื่อสารและให

เหตุผลในการอธิบายคําตอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ข้ันสรางความสนใจ ครูสรางความสนใจความอยากรูอยากเห็น โดยการเปดสื่อวีดีทัศน ตั้งคําถามจากภาพ 

และกําหนดสถานการณสมมติเพ่ือใหนักเรียนหาคําตอบในการทํากิจกรรม 

       การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง 
งานและพลังงาน 
- ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนวิชาฟสิกส 
เรื่องงานและพลังงาน 
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ข้ันสํารวจและคนหา นักเรียนศึกษาการทํากิจกรรมและการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันตามใบความรูท่ี

ไดรับ โดยครูเปนผูสังเกตเมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน และกระตุนโดยใชคําถามเพ่ือใหนักเรียนสืบคนเมื่อจําเปนและให

คําปรึกษา  

ข้ันการอธิบายและลงขอสรุป นักเรียนอธิบายความคิดรวบยอดโดยใชคําพูดของนักเรียนเองจากการทํา

กิจกรรม โดยครูกระตุนนักเรียนเพ่ือใหทราบถึงเหตุการณและการอธิบายความเขาใจของนักเรียน 

ข้ันขยายความรู นักเรียนนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชหรือขยายความรูและทักษะในสถานการณใหม โดยมี

ครูเปนผูคอยสงเสริม  

ข้ันประเมินผล ครูประเมินความรูหรือทักษะการประยุกตใชความคิดรวบยอดและการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิดของนักเรียนจากประสบการณการเรียนรูท้ังหมดของนักเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูไดผานการประเมินความเหมาะสม โดย

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มีคาความเหมาะสมระหวาง 4.20 - 5.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด พรอมท้ังไดปรับปรุงตาม

คําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือปรับปรุงใหเขากับสภาพการณ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 

จํานวน 20 ขอ โดยแบบทดสอบไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา

ระหวาง 0.67-1.00 คาความยากงายมีคาระหวาง 0.27-0.73 คาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.27-0.47 และมีคาความ

เช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.78 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบประเมินความรูสึกนึกคิด หรือ ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงสามารถเปนไปในทางท่ีดีหรือไมดี จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลน้ันมีระดับ

ความพึงพอใจ 5 ระดับ (Likert Scale) คือ 5 4 3 2 1 แปลความหมายไดเปน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 
และนอยท่ีสุดตามลําดับ ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พบวา คาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67-1.00 

การเก็บรวบรวมขอมูล ทําการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน ช้ีแจง
จุดประสงคการเรียนรูใหกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู จํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ รวม 4 คาบ เมื่อจัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรู ทํา
การทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูล นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และคาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการวิเคราะหคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและ
พลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน พบผลดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูใน 
ภาพรวม โดยผูเช่ียวชาญ 
 

รายการ X  S.D. แปลความหมาย 
1. แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบครบถวน 
    เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคลองสัมพันธกัน   

5 0 ดีมาก 

2. จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนถูกตอง 
   สอดคลองกับตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรยีนรู 

5 0 ดีมาก 

3. การเขียนสาระสําคัญในแผนกระชับครอบคลมุ 
   ตามเน้ือหา/สาระ 

5 0 ดีมาก 

4. เน้ือหาเหมาะสมและสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ 
    มาตรฐานการเรียนรูและเวลาท่ีกําหนด 

5 0 ดีมาก 

5. กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมและสอดคลองกับ 
   ตัวช้ีวัด/มาตรฐานการเรียนรู 

5 0 ดีมาก 

6. กิจกรรมการเรียนรูหลากหลาย/เหมาะสมกับเวลา  
   วัยของผูเรยีนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

5 0 ดีมาก 

7. กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรยีนรู 
    เนนกระบวนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคญั 

5 0 ดีมาก 

8. สื่อหรือนวัตกรรมการสอนชวยใหบรรลุจุดประสงค 
   การเรียนรู 

5 0 ดีมาก 

9. มีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย 
   สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรู 

5 0 ดีมาก 

รวม 5 0 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี  1  พบวาคาเฉลี่ยในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ไดคาเฉลี่ย ( X = 5) ซึ่งอยูในระดับดีมาก   
1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงาน

และพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู แสดงผลดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  แสดงผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน  เพ่ือทดสอบหาคุณภาพ
ของบทเรียนท่ีสรางข้ึนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 

ลําดับท่ี 
คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

D D2 

20 20 

1 6 13 7 49 
2 8 14 6 36 
3 4 10 6 36 
4 6 13 7 49 
5 8 17 9 81 
6 8 14 6 36 
7 4 9 5 25 
8 6 12 6 36 
9 9 18 9 81 
10 5 11 6 36 
11 10 19 9 81 
12 8 16 8 64 

13 5 12 7 49 

14 9 15 6 36 
15 7 14 7 49 
16 6 13 7 49 
17 8 15 7 49 
18 7 15 8 64 
19 8 16 8 64 
20 9 17 8 64 
รวม 141 283 142 1034 

X  7.05 14.15 7.10 51.7 
S.D. 1.69 2.55 1.14 16.46 

รอยละ 35.25 70.75   
E.I. 0.55 

 
จากตารางท่ี  2  พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู มีคาดัชนีประประสิทธิผล เทากับ 0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.55 หรือคิดเปนรอย
ละ 55.00 

2. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู แสดงผลดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแผน
ประกอบการสอน เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู 
 

ผลการทดสอบ N X  S.D. 
กอนเรียน 20 7.05 1.69 
หลังเรียน 20 14.15 2.55 

   
จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องงานและพลังงาน 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การทดสอบคะแนนของผูเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 7.05 คะแนน และ
มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 14.15 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบท้ังสองครั้งพบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กวาหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู แสดงผลดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องงานและพลังงาน โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ในภาพรวม  

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความหมาย 
1.  ดานครูผูสอน 4.55 0.53 มากท่ีสุด 
2.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.49 0.54 มาก 
3.  ดานนักเรียน 4.47 0.63 มาก 

รวม 4.50 0.57 มาก 

   
 จากตาราง  4  พบวาคาเฉลี่ยในแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ไดคาเฉลี่ย ( X =  4.50) ซึ่งอยูในระดับมาก   
ตารางท่ี  5  แสดงคาเฉลีย่  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรู เรื่องงานและ
พลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานครูผูสอน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ดานครูผูสอน    
1.1 การเตรียมการสอนของคร ู 4.50 0.51 มาก 
1.2 เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม 4.45 0.60 มาก 
1.3 มีกระบวนการสอนท่ีชัดเจน ตัง้ใจ และเต็มใจถายทอดความรู 4.60 0.50 มากท่ีสุด 
1.4 ใหความสนใจ และคําแนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรม 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.53 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี  5  พบวาคาเฉลี่ยในแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน 

โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานครูผูสอน ไดคาเฉลี่ย ( X = 4.55) ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด  ตามรายละเอียด

ดังน้ี  การเตรียมการสอนของครู  อยูในระดับมาก  ไดคาเฉลี่ย ( X = 4.50) เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม  อยูในระดับ

มากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.45)  มีกระบวนการสอนท่ีชัดเจน ตั้งใจ และเต็มใจถายทอดความรู  อยูในระดับมากท่ีสุด  

ไดคาเฉลี่ย ( X =4.60) และใหความสนใจ และคําแนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย 

 ( X =4.65) ตามลําดับ   
 

ตารางท่ี  6  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงาน
และพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานกิจกรรมการเรียนรู 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลความหมาย 
2. ดานกิจกรรมการเรียนรู    
2.1 กิจกรรมใหความรูเรื่องงานและพลังงานมากนอยเพียงใด 4.20 0.62 มาก 

2.2 กิจกรรมชวยใหแนวคิดในการเรียนเรื่องงานและพลังงานมี
ความสําคญัตอการเรยีนรู 

4.45 0.51 มาก 

2.3 กิจกรรมมีการใชคําถามกระตุนผูเรยีนใหสรางองคความรูดวย
ตนเอง 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 

2.4 กิจกรรมสงเสรมิใหทําการทดลองหรือคนควาหาความรูดวย
ตนเอง 

4.50 0.61 มาก 

2.5 กิจกรรมสงเสรมิใหนักเรยีนทํากิจกรรมดวยตนเองและทํางาน
รวมกันเปนกลุม 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.54 มาก 

     
   จากตารางท่ี  6  พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนมีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมาก (คาเฉลี่ยรวมเทากับ 

4.49) ตามรายละเอียดดังน้ี  กิจกรรมใหความรูเรื่องงานและพลังงาน อยูในระดับมาก  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.20) กิจกรรม

ชวยใหแนวคิดในการเรียนเรื่องงานและพลังงานมีความสําคัญตอการเรียนรู  อยูในระดับมาก  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.45)  

กิจกรรมมีการใชคําถามกระตุนผูเรียนใหสรางองคความรูดวยตนเอง  อยูในระดับมากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.55) 

กิจกรรมสงเสริมใหทําการทดลองหรือคนควาหาความรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.50)  และ

กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมดวยตนเองและทํางานรวมกันเปนกลุม อยูในระดับมากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย ( X = 
4.75) ตามลําดับ   
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ตารางท่ี  7  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องงาน 
และพลังงาน โดยใชกระบวนการสบืเสาะหาความรู ดานนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

3. ดานนักเรียน      
3.1 งานท่ีมอบหมายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.10 0.64 มาก 

3.2 มีความสุขและรูสึกสนุกในการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนและคร ู 4.75 0.55 มากท่ีสุด 
3.3 อยากใหครูจดักิจกรรมการเรยีนแบบน้ีกับเน้ือหาเรื่องอ่ืน ๆ 
ตอไป 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.63 มาก 

     
    จากตารางท่ี  7  พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ดานนักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมาก (คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.47) ตาม

รายละเอียดดังน้ี  งานท่ีมอบหมายท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก  ไดคาเฉลี่ย ( X
=4.10) มีความสุขและรูสึกสนุกในการทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนและครู  อยูในระดับมากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.75)  

และอยากใหครูจัดกิจกรรมการเรียนแบบน้ีกับเน้ือหาเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป อยูในระดับมากท่ีสุด  ไดคาเฉลี่ย ( X =4.55) 
ตามลําดับ   
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการดําเนินการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีคาดัชนีประประสิทธิผล เทากับ 

0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.55 หรือคิดเปนรอยละ 55.00 

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู อยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีคาดัชนีประประสิทธิผล เทากับ 

0.55 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน 0.55 หรือคิดเปนรอยละ 55.00 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ 
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ปานีสงค (2560) พบวา แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) เสริมดวยเทคนิคการจัด

แผนผังมโนทัศน ตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ท่ียอมรับทุก

องคประกอบ และงานวิจัยของณัฐนันท ศรีพุทซา (2560) พบวา คาดัชนีประสิทธิผลหลังเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวมเรื่อง การสงตรวจพ้ืนฐานทางการแพทย สําหรับนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี 5 เทากับ 0.6123 แสดงวา

นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือคิดเปนรอยละ 61.23 

 2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วนาวัน เมืองมงคล (2552) พบวา นักเรียนรอยละ 76.67 มีคะแนนจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรผานเกณฑท่ีกําหนด และงานวิจัยของเสาวลักษณ หลาสิงห (2558) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยสื่อประสม เรื่องระบบ

ประสาทและอวัยวะรับความรูสึก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องงานและพลังงาน โดยใชกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา บํารุงกิจ (2558) พบวา ความพึงพอใจในการเรียน 

เรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชการสอนแบบวัฏจักรการสืบ

เสาะหาความรู5ข้ัน (5Es) โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก และงานวิจัยของ ศิริพรรณ คุณพระเนตร 

(2558) พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรอยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูมีผลตอระยะเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสืบ

เสาะหาความรู ครูผูสอนควรวางแผนและจัดสรรระยะเวลาในการจัดการเรียนรูใหดี เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมการ

เรียนรูใหมากข้ึนไมใหไปกระทบเวลาท่ีตองเรียนคาบตอไป โดยอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนสืบเสาะหาความรูนอก

หองเรียนแลวนําความรูมาใชในการทํากิจกรรมในหองเรียนแทน จะสามารถชวยแกปญหาเรื่องระยะเวลาการสอนไม

เพียงพอได  

2. กิจกรรมการทดลองเรื่อง สนุกกับบันจีจัมป อาจใหนักเรียนแตละกลุมทําการทดลองรวมกัน จะชวยลด

ระยะเวลาในการทํากิจกรรมลงเพ่ือใหนักเรียนไดมีเวลาในการวิเคราะหผล อภิปรายและสรุปผลไดมากข้ึน  

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูไปใชกับนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ หรือสาระอ่ืน ๆ 

ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ   
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การสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน  

เรื่องแรงและการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

Promote of Scientific Problem-Solving Skill using Activity-Based Learning  

about Force and Motion of The Students in Mathayom 1 
 

จารุพรรณ  คําอาย1 กติญา  บญุสวน2 และรัชณงค  หนูเวยีง3 
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2อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 26 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร และแบบสังเกตทักษะการ

คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทางสถิติการหาคะแนนแบบวัดทักษะ ผลการวิจัย

พบวา ผูเรียนมีผลการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนน

เฉลี่ย 2.17 สวนในการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร พบวา ผูเรียนสวนใหญมีการวางแผนการทํางาน

เพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร รอยละ 77 รองลงมา รอยละ 54 ผูเรียนมีการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาแนวทาง

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และผูเรียนมีการเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน  

รอยละ 42 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร / การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน / แรงและการเคลื่อนท่ี 

Abstract 

The objective of this research was to promote scientific problem-solving skill using activity-based learning 
about force and motion of the 26 students in grade 7 and selected by purposive sampling. The researchers 
collected data from scientific problem-solving skill observation form and pretest and posttest of scientific 
problem-solving skill. The quantitative data were analyzed by ability growth score and percentages of all students 
in thinking skill solve scientific. The results showed that most students had developed their scientific problem-
solving skill than pretest. And observation form show student have planning of work into scientific problem-
solving skill (77 percent), the student thinking of a variety of styles into scientific problem-solving skill (17.19 
percent), finally the student have links and apply knowledge to solve problems in other situations (42 percent). 

Keyword : scientific problem-solving skill / activity-based learning / force and motion 

 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
2 อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
3 ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนต้ิววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
ชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดในศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตร
ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีการคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการ
คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมี
ประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังน้ันทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
มนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)  

ซึ่งการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสรางความรู  กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาสมองใหมีความฉลาดเปนการฝกการคดิหรอืพยายามคิด
ในเรื่องท่ีแปลกๆใหมๆ เปนประจําจะทําใหเกิดความเฉียบแหลมในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได 
(สมศักดิ์  ภูวิดาวรรธณ, 2537) 

ทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเปนทักษะสําคัญท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนและผูปฏิบัติเกิดความเขาใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร สามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไปสูกระบวนการคิดท่ีซับซอนมากข้ึน (ก่ิงฟา สินธุวงษ, 2549) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมี
ความตองการใหผูเรียนเปนผูท่ีมีความสามารถในการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาไดดวยตนเองโดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการทํากิจกรรมท่ีเปนงานกลุมผูเรียนแตละคนก็จะมีกระบวนการคิดท่ีแตกตางกันซึ่งให
ไดมาดวยคําตอบ แตคําตอบของผูเรียนท่ีไดมาตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทุกครั้งท่ีมีการทํากิจกรรมผูเรียนรูจัก
การวางแผนการทํางาน แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กลาแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมมากข้ึน รวมท้ังมี
ความสามารถในการเช่ือมโยงและประยุกตความรูในการนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน ดวยเหตุน้ีทักษะการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรจึงเปนทักษะท่ีพัฒนาผูเรยีนไดจริง เปนไปตามธรรมชาติ และศักยภาพของแตละคน เน่ืองจาก
ผูเรียนวิทยาศาสตรตองคิดเอง ทําเอง มีการคิดท่ีหลากหลาย และคิดหาแนวทางในการแกปญหาเอง โดยเริ่มตั้งแตการ
คิดแกปญหาท่ีสนใจจะศึกษา จากน้ันวางแผนในการแกปญหา ศึกษาขอมูล ลงมือปฏิบัติ รวมท้ังเช่ือมโยงและประยุกต
ความรูเพ่ือนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืนได (วิสุทธ์ิ ตรีเงิน, 2550) 

การพัฒนาผูเรียนใหประสบความสําเร็จจะตองมีการจัดการศึกษาในแนวคิดและจุดมุงหมายใหมทาง
การศึกษา โดยครูควรจัดกิจกรรมการสอนประเภทตางๆ ข้ึน เพ่ือใหลักษณะของเน้ือหางายตอการทําความเขาใจและ
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอนสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ซึ่งวิธีการสอนโดย
การผานกิจกรรมตางๆ ไมเนนใหผูเรียนทองจํา แตใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการคนควาหาความรูดวย
ตนเอง ผูเรียนจะรูจักคิดวิเคราะหและเรียนรูจากกิจกรรมท่ีไดทําจริง (Learning by doing) โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการสรางองคความรูผานกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึน โดยระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรจะเนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดท่ีหลากหลาย แปลกจากบทเรียนและยึดหลักเกณฑท่ีถูกตอง เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา 
มีการวางแผนการทํางาน รูจักชวยเหลือกันและกัน เพ่ือนําไปสูการแกการแกปญหาทางวิทยาศาสตร รวมท้ังฝกเช่ือมโยง
และประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาในสถานการณอ่ืน การจัดการศึกษาท่ีเนนการจัดกิจกรรมท่ีทําใหนักเรียนเกิด
การแกปญหาขางตนไดสอดคลองกับการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน โดยครูจะคอยกระตุนแนะนําและใหคําปรึกษา 
รวมท้ังเปนผูอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเปนผูปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนโดยอาศัยทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษาหาคําตอบ โดยการใช
วิธีการสอนดวยกิจกรรมเปนฐานมาบูรณาการรวมกับเน้ือหาเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีในบทเรียน เพ่ือสงเสริมทักษะ
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การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรได (ฝายสงเสริมการจัดการเรียนการสอน สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555) 

จากการศึกษาท่ีมาและความสําคัญดังกลาว ผู วิจัยจึงสนใจท่ีจะสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมเปนฐานการเรียนรู ในเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี และทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในเรื่อง 
แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมุงใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูท่ีตองลงมือปฏิบัติจริง 
รูจักการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมท่ีครูจัดข้ึนอยางหลากหลาย เกิดการพัฒนาความรู นําความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชในการเรียนวิทยาศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึนไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน  
เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ดานเนื้อหา 

  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเน้ือหาในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 6 แรงและการเคลื่อนท่ี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

 ดานกลุมเปาหมาย 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หอง ซึ่งมีจํานวน 26 คน ไดมาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ดานตัวแปร 

   ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning)  

   ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร (Scientific Problem Solving Skills) 

 ดานระยะเวลา 

   ระยะเวลาในการศึกษา จํานวน 8 ช่ัวโมง  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผูวิจัยไดวางกรอบแนวความคดิของโครงการวิจัย การสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใช

การจัดการเรยีนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

  

 
 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียว (One group per-post test) มีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการ
เคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตัวแปรตน 

การจัดการเรยีนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน 

 

ตัวแปรตาม 

ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี 
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ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หอง ซึ่งมีจํานวน 26 คน  
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560   

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 

1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเปนฐานเปนการจัดการ

เรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

กิจกรรมเปนฐานการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีแผนการจัดการเรียนรู 3 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูท้ังหมด 8 ช่ัวโมง ดังตาราง 

ตารางท่ี 1 วิเคราะหเวลา แผนการจัดการเรียนรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี 

แผนท่ี ชื่อแผนการจัดการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

1 ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร 2 

2 การเคลื่อนท่ีของวัตถุ 3 

3 การกระจดั ความเร็วและอัตราเร็ว 3 

       รวม 8 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน  

เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ซึ่งผูวิจัยไดจําแนกเครื่องมือตามลักษณะการนําไปใช ดังน้ี 

   2.1. แบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุม
ตัวอยาง จากการเรียนเน้ือหาเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ซึ่งแบบทดสอบมีจํานวน 1 ชุด เปนแบบวัดทักษะท่ีเปนขอสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน โดยเสนอตอผูเช่ียวชาญทางดานการสอนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 ทาน 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมกับเวลาและเน้ือหา ใชภาษาท่ีชัดเจนเขาใจงาย พรอมท้ังการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งคา IOC ของแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรน้ีเทากับ 0.6 
   2.2. แบบสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม โดยนํา
แบบสังเกตเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมกับเวลาและเน้ือหา ซึ่งเปนแบบ
สังเกตท่ีผูสังเกตไมไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมหรือไมไดเขาทํากิจกรรมกับผูถูกสังเกต โดยจะสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเรียนระหวางการจัดการเรียนรู โดยผูวิจัยจะสังเกตตามประเด็น 3 ประเด็น คือ 1. มีการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหา
แนวทางในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 2. มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
3. มีการเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนในแตละแผนการเรียนรู  

จํานวน 30 ขอ ใชเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที  

2. ผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูในการสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรู

แบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 3 แผน ระยะเวลาท่ีใชสอน 

8 ช่ัวโมง  
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3. ในระหวางการจัดกิจกรรมจะมีการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียน 

4. เมื่อดําเนินการสอนเสร็จแลว ในแตละแผนการเรียนรูผูเรียนจะทําแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรหลังเรียน จํานวน 30 ขอ ใชเวลาทําแบบทดสอบ 30 นาที ซึ่งแบบทดสอบจะใชชุดเดียวกับแบบทดสอบ
กอนเรียนเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียน  

การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหผล ดังน้ี 

 1. ผลการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร จะใชการวิเคราะหโดยใชสถิติอยางงาย เชน คาเฉลี่ย 

รอยละ 

 2. ผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู จะใชการวิเคราะหโดยการ

จัดกลุมพฤติกรรมบงช้ีของนักเรียน ตามเกณฑท่ีผูวิจัยตั้งข้ึน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ตารางท่ี 2 บันทึกผลแบบวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

แผนท่ี คะแนนแบบทดสอบ  
เต็ม 30 คะแนน (คาเฉลี่ย) 

กอนเรียน หลังเรียน 
1 12.25 15.63 
2 11.65 14.59 
3 13.49 13.67 

รวม 12.46 14.63 

  
จากตารางท่ี 2 พบวา การวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรม

เปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 
ท่ี 1 เรื่อง ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร ผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน (12.25) และแบบทดสอบหลังเรียน 
(15.63) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 3.38 การจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ ผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน (11.65) และแบบทดสอบหลัง
เรียน (14.59) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.94 และในการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การกระจัด ความเร็ว และอัตราเร็ว ผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียน 
(13.49) และแบบทดสอบหลังเรียน (13.67) คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งมีความตางของคะแนน
เฉลี่ย 0.18 ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 3 แผน มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
ซึ่งมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.17 จากการวัดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรผูวิจัยพบวาผูเรียนมีพัฒนาการ
ในการเรียนรูหลังจากการทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึน 

2. ผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยผูวิจัยไดกําหนดประเด็นการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงการเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ได 3 ประเด็น ดังตาราง 

 



950 
 

 

ตารางท่ี 3 พฤติกรรมของผูเรียนท่ีบงช้ีถึงการเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

ประเด็นท่ี 
ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมท่ีบงชี้
ถึงการเกิดทักษะการคิดแกปญหา

ทางวิทยาศาสตร 

คําอธิบายพฤติกรรมท่ีบงชี้ถึงการเกิด 
ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

1 
มีการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหา
แนวทางในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

- ผูเรยีนมีสวนรวมในการคดิหลากหลาย แปลกจากบทเรียนและ
ยึดหลักเกณฑท่ีถูกตอง เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร  

2 
มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสู
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

- ผูเรียนมีการวางแผนการทํางาน รูจักชวยเหลือกันและกัน เพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

3 
มีการเช่ือมโยงและประยุกตความรู
นําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน 

- ผูเรียนไดฝกเช่ือมโยงบูรณาการ เช่ือมโยงและประยุกตความรู
นําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน และเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขได 

 
 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวา พฤติกรรมท่ีบงช้ีใหเห็นวาผูเรียนเกิดทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ไดแก 1) มีความคิดท่ีหลากหลายท่ีนําไปสูการแกปญหา เชน ในการจัดกิจกรรมผูสอนจะเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ถาผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองแลวผูเรียนจะเกิดความคิดในการหาแนวทางเพ่ือแกปญหาทางวิทยาศาสตรท่ี
เกิดข้ึน โดยจะตองยึดหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง คือ ในการทํากิจกรรมผูสอนจะมีใบความรูใหผูเรียนศึกษา
กอนลงมือปฏิบัติเพ่ือหาคําตอบ 2) มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เชน ในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูผูเรียนมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ โดยดูจากการการทํากิจกรรมผูเรียนทํางานอยางเปน
ข้ันตอนมีการปรึกษาการทํากิจกรรมและรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร คือ เมื่อ
ผูสอนใหทํากิจกรรมผูเรียนจะคุยกันกอนวาจะเริ่มตนการทํางานอยางไร เรียงลําดับการทํางาน แบงหนาท่ีการทํางาน 
จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมารวมกันเปนองคความรูของกลุม 3) มีการเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาใน
สถานการณอ่ืน เชน ในการทํากิจกรรมผูเรียนมีการบูรณาการความรูเช่ือมโยงกับการดํารงชีวิต คือ ในเรื่องของระยะทาง 
โดยการเดินทางของคนปกติก็จะเดินทางตามเสนทางตรง จากการเรียนและทํากิจกรรมทําใหผูเรียนสามารถประยุกต
ความรูจากการเรียนมาใชในชีวิตประจําวันได โดยการลดระยะในการเดินทางใหนอยลง เปนตน 
 เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามแผนแลว พบวา ในการทํากิจกรรมท้ัง 3 แผนการจัดการเรียนรู นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ดังตาราง 

ตารางท่ี 4 ผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ประเด็นท่ี 
ประเด็นการสังเกต 

ทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ระดับพฤติกรรมบงชี้ของกลุมตัวอยาง (รอยละ) 

3 2 1 0 

1 
มีการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

53.8 46.2 0 0 

2 
มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร 

77 23 0 0 

3 
มีการเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใช
แกปญหาในสถานการณอ่ืน 

42.3 57.7 0 0 
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จากตารางท่ี 4 สามารถอธิบายผลการสังเกตทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู 

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการ

แสดงพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง (รอยละ) ไดดังน้ี 

 1. มีการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีกลุมตัวอยางท่ีแสดงพฤติกรรมได 

3 คะแนน คิดเปนรอยละ 53.8  ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดท่ี

หลากหลาย ซึ่งผูเรียนแตละคนก็มีความคิดท่ีแตกตางกันออกไป จากการสังเกตพฤติกรรมการคิดของผูเรียนแตละคนก็

สามารถคิดออกมาไดผลท่ีเหมือนกัน แปลกจากบทเรียนและยึดหลักเกณฑท่ีถูกตอง เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาทาง

วิทยาศาสตร และมีกลุมตัวอยางท่ีแสดงพฤติกรรมได 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 46.2 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีสวนรวมในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแตไมยึดหลักเกณฑท่ีถูกตอง 

 2. มีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีกลุมตัวอยางท่ีแสดงพฤติกรรมได  

3 คะแนน คิดเปนรอยละ 77 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีการวางแผนการทํางาน รูจัก

ชวยเหลือกันและกัน เพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร และมีกลุมตัวอยางท่ีแสดงพฤติกรรมได 2 คะแนน  

คิดเปนรอยละ 23 ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนมีการชวยเหลือกันในการทํางานแตในการ

วางแผนการทํางานยังมีบางสวนท่ียังไมสามารถวางแผนการทํางานได 

 3. มีการเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน มีกลุมตัวอยางท่ีแสดงพฤติกรรมได 
3 คะแนน คิดเปนรอยละ 42.3 ซึ่งในระหวางทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียนไดฝกเช่ือมโยงบูรณาการ 
เช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน และเสนอแนะแนวทางในการแกไขได และมีกลุม
ตัวอยางท่ีแสดงพฤติกรรมได 2 คะแนน คิดเปนรอยละ 57.7  ซึ่งในระหวางทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร ผูเรียน
สามารถเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดเพียงบางสวน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการสงเสริมทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน  

เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  สรุปไดดังน้ี 

 1. ผูเรียนท่ีเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหา

ทางวิทยาศาสตรในขณะท่ีทํากิจกรรมการเรียนรู โดยใชคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนของ

แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 12.46 และคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน 

เทากับ 14.63 โดยมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.17 

2. ผูเรียนมีทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรระหวางการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
กิจกรรมเปนฐาน เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีการวางแผนการทํางานเพ่ือนําไปสู
การแกปญหาทางวิทยาศาสตร รอยละ 77 รองลงมา รอยละ 53.8  มีการคิดท่ีหลากหลายเพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตร และมีการเช่ือมโยงและประยุกตความรูนําไปใชแกปญหาในสถานการณอ่ืน รอยละ 42.3 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน 
ผูเรียนมีพัฒนาการในทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน โดยวัดผลจากการใชคะแนนของแบบทดสอบกอน
เรียนเปรียบเทียบกับคะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 12.46 และ
คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียน เทากับ 14.63 โดยมีความตางของคะแนนเฉลี่ย 2.17 ผลดังกลาวเกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร ทัพ
ชัย (2552) กลาววา หลังจากการพัฒนาระบบการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน พบวา ผลการทําแบบประเมินหลังจาก
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ทํากิจกรรมเสร็จสิ้นสูงกวากอนทํากิจกรรม ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามลําดับข้ันตอนตั้งแต
การศึกษาภาคทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางเปนลําดับข้ันตอนทําใหผูเรียน
ไดเกิดการลําดับความคิด สงผลใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาโดยในการจัดกิจกรรมผูเรียนทุกคนจะไดทําแบบทดสอบกอน
เรียนจํานวน 30 ขอ ประมาณ 30 นาที และนักเรียนไดฝกการเช่ือมโยงความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรมและการทดลอง
ไปสูสถานการณจริงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความเขาใจในมโนทัศนท่ีกําลังเรียนกอใหเกิดความรูและความเขาใจท่ี
ลึกซึ้งและยาวนานเขาใจกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการทํากิจกรรมในระหวางการจัดการ
เรียนรูผูสอนจะเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและเกิดความคิดท่ีหลากหลายเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร มีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติจะทําให
องคความรูท่ีผูเรียนไดรับจากการทํากิจกรรมดวยตนเองอยางลึกซึ้ง ในการทํากิจกรรมผูสอนจะเปนเพียงผูท่ีคอยดูแล
ความปลอดภัยและใหคําแนะนํา โดยจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม พบวา ผูเรียนรอย
ละ 77 มีการวางแผนการทํางาน เพ่ือนําไปสูการแกปญหาทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ มนวิภา ออนศรี 
(2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาทักษะกระบวนการมีความสัมพันธกับความสามารถในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 แสดงวาผูเรียนท่ีเรียนดวย กระบวนการจัดการเรียนรู
โดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน มีทักษะการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีท่ีครูใชจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนพัฒนาผูเรียนใหศึกษาคนควาดวยตนเองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนท่ีเรียนดวย
กระบวนการน้ีจะมีแรงจูงใจในการแกปญหาสูง เช่ือมโยงความรูกับโลกความเปนจริง ผูเรียนเปนผูเลือกวิธีการคนหา
คําตอบ กําหนดแหลงขอมูล จากน้ันลงมือปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง โดยครูเปนผูท่ีคอยใหคําปรึกษาในการลงมือ
ปฏิบัติ ผูเรียนจะสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการแกปญหา สรุปขอคนพบ และสรางความรูใหม แลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 

ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและเปนแนวทางใน

การทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมเปนฐาน กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน  

จิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการแกปญหา 

2. เพ่ิมเวลาในการสืบคนขอมูลใหกับนักเรียนมากข้ึน 

3. ผูสอนควรมีการวางแผนและกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับเน้ือหาแตละเรื่องเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล แบบสะเต็ม

ศึกษา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษาเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวนนักเรียน 152 คน จากจํานวน 4 หองเรียน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 จํานวน 26 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม โดย
เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยครั้งน้ีไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
แบบทดสอบวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช คาดัชนีความเท่ียงตรง คาความยากงาย คาความเช่ือมั่น และคาอํานาจจําแนก วิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน และสถิติการทดสอบ t ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนดวยจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

มีคาเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส / สะเต็มศึกษา / การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
 

Abstract 
The purposed of this research were to study on learning achievement in Physics – Projectile 

motions by STEM Education and to study students’ satisfaction toward learning Physics – Projectile 
motions by STEM Education. The population were 152 grade 10 students of Triamudomsuksanomkloa 
Uttaradit School in 2017 academic year. The samples in this study were 26 grade 10 students from 1 class 
who were selected by cluster random sampling. The research instruments were achievement test and the 
satisfaction questionnaire toward learning Physics – Projectile motions by STEM Education. The Index of 
Item-Objective Congruence: IOC, the index of precision, the difficulty, reliability, and the power of 
discrimination were used for finding instrument quality. The data were analyzed by compared mean, 
standard deviation and t - test. The research results found that the students’ learning achievements in 
Physics – Projectile motions by STEM Education were higher than previous at the .05 level of significance 
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and the students’ satisfactions toward learning Physics – Projectile motions by STEM Education were at 
high level.    
 
Keywords : learning achievements in Physics / Projectile motions / STEM Education 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยน้ัน เปนท่ีทราบกันดีวากําลังประสบปญหาเปนอยางมาก ซึ่งจากการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนการสอบ  O-net ท่ีจัดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ไทย (สมศ.) การทดสอบ Program for International Student Assessment หรือ PISA 
จากผลการประเมินท่ีปรากฏในรายงานประจําปของ World Economic Forum ตางก็มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ไทยสวนใหญ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรยังไมดีเทาท่ีควรผูเรียนขาดทักษะการคิดการเช่ือมโยง และการสอนใน
ปจจุบันมุงเนนเพียงแตการใหความรู ความจํามากๆ เพ่ือใชในการสอบแตไมสอนใหนักเรียนไดเกิดทักษะการคิดข้ันสูง ไมมีการ
เช่ือมโยงความรูท่ีมีไปใชในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตประจําวัน หรือการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของ
จําเปนตองแกปญหาและหาแนวทางในการจัดการศึกษา (พรทิพย  ศิริภัทราชัย, 2556) 

การศึกษาใหเปนตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรยีนมีความสําคัญท่ีสดุกระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ ในมาตราน้ีกลาวถึงนักเรียนเปนผูสามารถเรียนรูได
พัฒนาตนเองได และใหยึดนักเรียนเปนสําคัญ (กรมวิชาการ, 2545: 1)  
 STEM Education เปนวิทยาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมีการนําวิทยาศาสตร (Science)  เทคโนโลยี  
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร  (Engineering) และคณิตศาสตร(Mathematics)  เขาดวยกันโดยผานวิทยาการจัดการ
เรียนรู ท่ีมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการแกปญหาท่ีเช่ือมโยงกันประสบการณในชีวิตประจําวัน  
มีการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยการบูรณาการน้ันเนนใชการบูรณาการแบบขามวิชา (Trans disciplinary) 
ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีใหนักเรียนแกปญหาหรือทําโครงงานซึ่งตองประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรท้ังวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) (อภิสิทธ์ิ ธงไชย, 2556)  
ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะดังกลาวจะมีแนวคิดหน่ึงท่ีใชในการจัดการศึกษา คือ สะเต็มศึกษาซึ่งเปนแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ 4 สาขาในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามีความสําคัญ
ตอผูเรียน คือ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมท่ีใชความรูในวิชาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมผูเรยีนเขาใจ 2 สาระ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มากข้ึนทําใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรูผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตาง ๆ 
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายผูเรียนเห็นความสัมพันธ และคุณคาของสิ่งท่ีเรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนเขากับชีวิต
จริง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2557 : 6)  
 กิจกรรมจรวดขวดนํ้ากระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรคพัฒนาความสามารถในการประดิษฐของผูเลนจากการ
นําขวดพลาสติกท่ีท้ิงแลวอาศัยจินตนาการและฝมือมาประดิษฐตกแตงเติมใหเปนรูปทรงจรวดท่ีตองการท้ังรูปรางทรวดทรง
พรอมแพนหางหรือประดับแตงแตมสีสันตามใจชอบควบคูกับการคิดฝนออกแบบพัฒนาและประดิษฐฐานปลอยจรวดขวดนํ้า
ใหจรวดขวดนํ้าพุงข้ึนสูอากาศสูเปาหมายท่ีตองการกิจกรรมจรวดขวดนํ้าการคิดสรางสรรคประดิษฐจรวดขวดนํ้าและฐาน
ปลอยจรวดขวดนํ้าใหสําเร็จตามท่ีออกแบบและพัฒนาการทดลองจนไดผลเปนท่ีพอใจ ประการถัดมาคือสิ่งประดิษฐน้ัน 
จะไดผลตามวัตถุประสงคและลงขอสรุปของผูเลนในการผสมสัดสวนของปจจัยท่ีเก่ียวของไดแก ความดันอากาศ ความเร็ว 
ความเรง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทลปรมิาณนํ้าและมุมปลอยจรวดอยางเหมาะสมกิจกรรมจรวดขวดนํ้ามีตนทุนต่ําจากการท่ี
นําวัสดุอุปกรณท่ีเปนของท้ิงแลวหรือเหลือใชมาสรางสรรคตกแตงอาศัยจินตนาการความคิดสรางสรรคและฝมือในการ
ประดิษฐคิดคนท่ีจะใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณเหลาน้ันใหเปนสิ่งประดิษฐตามความประสงคโดยกิจกรรมจรวดขวดนํ้า
(ประสพ พรหมดิเรก, 2556)  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบ 
โพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งประกอบดวย ความดันอากาศ ความเร็ว ความเรง การเคลื่อนท่ีแบบ 
โพรเจคไทลปริมาณนํ้าและมุมปลอยจรวจมาประยุกตใชในการออกแบบจรวดขวดนํ้าในแบบสะเต็ม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล โดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบ       
โพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนท่ีไดเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมากข้ึนไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
 วิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 

ดานตัวแปร 
      ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทลสําหรับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 4                  
                            ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดานตัวแปรตนและตัวแปรตามของงานวิจัยน้ี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  แบบแผนการทดลองกลุมการทดลอง ทดสอบกลุมเดียวท่ีมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (One Group 
Pretest – Posttest Design) (ชูศรี วงศรัตน, 2550) ท่ีนําเสนอท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 นักเรียนจํานวนท้ังหมด 152 คน จากจํานวน 4 หองเรียน 
 กลุมตัวอยาง 

การสอนโดยใช้การใชกิจกรรมแบบสะเต็ม 

จากจรวดขวดนํา้ 

1. ผ ลสั ม ฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย นขอ ง
นั ก เ รี ย น ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  4  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีการ
จัดการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4
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 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ  
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน รวม 26 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) 
 เครื่องมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีโพรเจคไทล      
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีโพรเจคไทล   
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
 ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
   ผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร มีข้ันตอน การดําเนินการดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีโพรเจคไทล 
     1.1. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชนในการกําหนดหนวยการเรียนรูและรายละเอียดของแต
ละหัวขอของแผนกการจัดเรียนรู 
   1.2. วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือนํามาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู โดย
ใหครอบคลุมพฤติกรรมท้ังดานความรู ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและคานิยม 
   1.3. วิเคราะหสาระการเรียนรู โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน ชุมชน และ
ทองถ่ิน รวมท้ังวิทยาการและเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอผูเรียน 
  1.4. วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนรู) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   1.5. วิเคราะหกระบวนการประเมนิผล โดยเลือกใชวิธีการวัดและประเมนิผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 
     1.6. วิเคราะหแหลงการเรียนรู โดยคดัเลอืกสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน
ใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      1.7. นําแผนการจัดการเรียนรู เสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาความเหมาะสม
ของแผนการการจัดการเรียนรู เก่ียวกับสาระสําคัญ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู โดยกําหนดเกณฑการประเมิน 
                          1.8. วิเคราะหผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน แลวเทียบกับเกณฑเพ่ือหาระดับความ
เหมาะสมระดับ ตามคะแนนเฉลี่ย (ระพินทร โพธ์ิศรี, 2555 : 303) 

   1.9. นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง เพ่ือให
มีความถูกตองเหมาะสมอยางสมบูรณ กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 

2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีโพรเจคไทล   
    2.1 วิเคราะหเน้ือหาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของกิจกรรมมาสรางแบบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีโพรเจคไทล ความรูชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยแบงพฤติกรรมท่ีตองการวัดเปน 4 ดาน คือ 
   1)  ดานความรู – ความจํา  
                         2)  ดานความเขาใจ  
                          3)  ดานการนําไปใช 
                        4)  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
      2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยใชตารางวิเคราะห
ขอสอบ จํานวน 15 ขอ และแบบทดสอบแสดงวิธีทํา 5 ขอ  
  2.3 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ท่ีเปนผูเช่ียวชาญชุดเดียวกับผูเช่ียวชาญท่ีตรวจประเมินคุณภาพของ
กิจกรรม เพ่ือตรวจสอบลักษณะการใชคํา ความถูกตองทางดานภาษา ของแบบสังเกตทักษะการปฏิบัติการทดลอง โดย
พิจารณาจากดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับลักษณะพฤติกรรม (IOC) ท่ีมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 
2543: 117) ซึ่งผลจากการตรวจประเมินคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
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ขอสอบ 1.00 คาความยากงายมีคาระหวาง 0.27-0.73 คาอํานาจจําแนกมีคาระหวาง 0.27-0.47 และมีคาความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับเทากับ 0.72  
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
  3.1 สรางรายการคําถาม 13 ขอ ซึ่งตรงตามกับจุดประสงค สําหรับผูตอบแบบประเมินมีการใหคะแนน
ระดับความพึงพอใจตั้งแตระดับ 1 ถึง 5 จะมีคําถามแตกตางกันผูวิจัยเปนผูกําหนดคําถามประเมินความพึงพอใจใหสอดคลอง
กับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  
   3.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูทรงคณุวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา การใชงาน ความปลอดภัย ความคุมคา และการแสดงความคิดเห็น  
  3.4 วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item and Objective Congruence : IOC) โดย
พิจารณาขอสอบท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5–1.0 ถือวาเปนคําถามท่ีมีความสอดคลอง 
    3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
เพ่ือใหมีความถูกตองเหมาะสมอยางสมบูรณ  
  3.6 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  เปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช t – test Dependent Sample or Correlated Sample (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 
165 - 167)  
 2.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู โดยใชผลการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษา   
เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
  5 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอย 
  1 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 การแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยใชคะแนนเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
    คาเฉลี่ย 
  4.50 – 5.00 หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติพ้ืนฐาน 
    1.  คาเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2538: 73) 
      2.  การหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยคํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79) 
 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
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       1.  การหาคาดัชนีความเท่ียงตรงของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนรูแบบ สะเต็มศึกษา เรื่อง  
การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใช คาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ
พฤติกรรมท่ีตองการจะวัด (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 117) 

 2.  การหาความยากงายของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ี
แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 คาความยากงายของขอคําถาม ( (ระพินทร โพธ์ิศรี, 2555 : 269 -275)  

 3.  คาอํานาจจําแนกแบบวัดผลสมัฤทธ์ิ (Discrimination) แบบอิงเกณฑโดยใชสูตร 𝑟𝑒𝑐 ของขอคําถามท่ีมี
คาอํานาจจําแนกใชได ควรมีคา r ≥ 0 (ระพินทร โพธ์ิศร,ี 2555 : 277)  
  
 สถิติการทดสอบสมติฐาน 
  สถิติการทดสอบสมติฐานในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก คาที t-test ท่ีใชสําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ย 2 คาท่ีไดจากกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีไมเปนอิสระ  (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553 : 178 - 179) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชผลการจัดการเรียนรู        

แบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดังแสดงในตอนท่ี 1 และตารางท่ี 1 
และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา ดังตอนท่ี 2 และตารางท่ี 2 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ        
สะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนและหลังเรยีนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ขอสอบแบบปรนัย 
      P<.05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนและหลงัเรียนโดยใชการจัดการเรยีนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ขอสอบแบบปรนัย การทดสอบคะแนนของผูเรียน   
มีคะแนนกอนเรยีน เฉลีย่ เทากับ 6.31 คะแนน และมีคะแนนหลงัเรยีนเฉลี่ย เทากับ 33.77 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 
เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากตารางท่ี 2  พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียน     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก ( X = 4.41 , S.D = 0.44) เมื่อดูในลายละเอียด พบวานักเรียนความพึงพอใจระดับมาก 
นักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเรียน  (x� = 4.88 , S.D. = 0.32) มีอยูท้ังหมด 3 รายการได (x� = 4.85 , S.D. = 0.37)  
และผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ เพ่ิมเติม (x� = 4.65 , S.D. = 0.56 ) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล 
สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  

รายการประเมิน X� S.D. แปลความ 

1 เน้ือหาท่ีเรียนมีความตอเน่ืองเปนลําดับข้ันตอน 4.80 0.40 มาก 

2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการเรียนรู 4.69 0.55 มาก 

การทดสอบ N Df 𝑋 S.D. t Sig. 

กอนเรียน 26  
25 

6.31 2.276  
54.266 

 
.000 หลังเรียน 26 33.77 2.790 
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3 รูปแบบการสอนแตกตางจากท่ีเคยเรียน 4.80 0.40 มาก 

4 มีการสรุปและอภิปรายในกลุมของนักเรียนและผูสอน 4.69 0.55 มาก 

5. นักเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเรียน 4.88 0.33 มาก 

6. นักเรียนมีอิสระในการเรียน 4.69 0.47 มาก 

7. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 4.85 0.37 มาก 

8. การใชสื่ออุปกรณในการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
กับเน้ือหาท่ีเรียน 

 
4.81 

 
0.40 

 
มาก 

9. ผูสอนมีการจัดเตรียมเครือ่งมือและสือ่การเรียนการสอน 4.77 0.43 มาก 

10. ผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ 
เพ่ิมเติม 

 
4.65 

 
0.56 

 
มาก 

11. นักเรียนไดศึกษาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง 4.85 0.46 มาก 

12. มีการประเมินผลการทํากิจกรรมควบคูไปกับการ
ประเมินผลงานนักเรียน 

 
4.85 

 
0.37 

 
มาก 

13. นักเรียนชอบเรียน เรื่องการเคลื่อนทีแบบโพรเจคไทล 
(หลังเรียน) 

 
4.81 

 
0.40 

 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.44 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็ม
ศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและหลัง
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ขอสอบแบบปรนัย การทดสอบคะแนนของผูเรียน มีคะแนนกอนเรียน เฉลี่ย เทากับ 6.31 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน
เฉลี่ย เทากับ 13.19 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
           2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ี           
แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับมาก (X = 4.41 , S.D = 0.44) เมื่อดูในลายละเอียด พบวา
นักเรียนความพึงพอใจระดับมาก นักเรียนเกิดการเรียนรูจากิจกรรมท่ีเรียน (x� = 4.88 , S.D. = 0.32) รองลงมาคือ มีกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย (x� = 4.84 , S.D. = 0.36) และผูสอนมีการแนะนําใหคนควาหาความรูจากแหลงตางๆ เพ่ิมเติม (x� = 4.65 , 
S.D. = 0.56) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง การเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล แบบสะเต็มศึกษาสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนวิชาฟสิกสโดยการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ี
แบบโพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนสอบกอนเรียน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาฟสิกส เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของณัฏชยานันต เกตุศรีศักดา (2559 ) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนรูแบบสะเต็มศึกษามีผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือซา (2557) ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาความสามารถ 
ในการแกปญหา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของนูรอาซีกีน สา และ      
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ณัฐินี  โมพันธุ (2558) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรู โดย กอนการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 11.10 และหลังการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 21.71 2) นักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรู ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการรอยละ 47.62 อยูในระดับสูง 3) นักเรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหหลัง การจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยกอนการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ 19.67  
หลังการจัดการเรียนรูคาเฉลี่ย 33.24 4) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลังการจัดการเรียนรูในระดับดี และ
นักเรียนมีระดับความสามารถ ในการคิดวิเคราะหหลังการจัดการเรียนรูในระดับคอนขางดี 
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบ       
โพรเจคไทล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ          
ณัฏชยานันต เกตุศรีศักดา (2559) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีเรียนรูแบบสะเต็มศึกษานักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนัสรินทร บือซา (2557) ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนูรอาซีกีน 
สา และ ณัฐินี  โมพันธุ (2558) ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด สะเต็มศึกษาใน
ระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
               ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ปรับปรุงใบกิจกรรมใหเปนท่ีดงึดูดความสนใจของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนสามารถวาดรปูออกแบบจรวดขวด
นํ้าในใบกิจกรรมได 
 2.  ครูผูสอนควรเตรียมการสอน ตามท่ีกําหนดไวในแผนการสอน โดยทําความเขาใจกับการจัดการเรียนรูแบบ   
สะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจคไทล ซึ่งเปนเครื่องมือการเรียนรูท่ีสําคัญทําใหมีประสิทธิภาพ  
 ข้ันเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปน้ี 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาในเน้ือหาบทเรียนอ่ืนๆ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  
 2.  ควรศึกษาเ ก่ียวกับผลการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่องการเคลื่อนท่ีแบบ โพรเจคไทล              
สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเน้ือหาบูรณาการรวมกับกลุมสาระอ่ืนๆ 
 3.  ควรมีการสรางแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีกิจกรรมการเรียนรูหลากหลาย ไมซ้ําและจําเจ 
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การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1  
หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง หนวยของสิ่งมชีีวิต 

The study Performance Of learning activities Science W22102 Mathayom 1 
 Unit 4 The unit of life. 
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาํเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
3อาจารยฝายวิจยัและประเมินผล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดยอ 

บทความวิจัยน้ีนําเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต โดยมีวิธีการดําเนินการกับกลุมเปาหมาย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เขต 38  จํานวน 32 คน โดยเปนนักเรียน 
กลุมตัวอยางท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
จํานวน 1 หนวยการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต สถิติท่ีใช ไดแก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยสูตร  Kr21 และ 
การสอบถามความพึงพอใจดวยคารอยละ  

จากการศึกษา พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวย 
การเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ท่ีสรางข้ึนน้ัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  80 / 80  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  0.05  และความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 หนวยการเรียนรูท่ี 4 
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในรายขอสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  
เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 95.65   
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ / ชุดกิจกรรมการเรียนรู  
 

Abstract 
The purposes of this research of the study on the effectiveness of the Science Learning 

Activity Series 22102, grade 7, Unit 4, Unit of Life were ways to deal with the target group, the 
grade 7, Classroom 5, Sukhothai Wittayakom School Muang District, Sukhothai. There were 32 
students in the Sukhothai Educational Service Area 38, who were purposive Sampling students. 
The instruments used in the study were: one learning unit for learning activities achievement test 
learning management plan and the student satisfaction questionnaire. A set of learning activities 
on science, 22102, grade 7, Unit 4, Unit of living. Statistics used to compare were learning 
achievement with Kr21 formula and satisfaction questionnaire with percentage. 
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The study found that the science learning activity package 22102, grade 7, Unit 4, the 
unit of life was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of significance. The student's 
satisfaction with the science of learning in the science-learning activities of the 22102 Unit 4 of 
the unit of life was found to be satisfactory. The most satisfied were the 95.65 %. 

 
Keywords : Performance / Learning Activities Science 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันโลกอยูในยุคของโลกาภิวัฒน ซึ่งนับไดวาเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ไมวาจะเปน
ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี และดานการศึกษา เน่ืองดวยยุคน้ีเปนยุคแหงการแขงขัน
ทางสังคมและมีการติดตอสื่อสารท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว สงผลทําใหตองมีการปรับตัวใหทัดเทียมและเทาทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ดังน้ันในดานของการศึกษาซึ่ง
นับไดวาเปนการพัฒนาบุคคลใหมีความรูความสามารถยอมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของสังคมใหมีความ
เจริญกาวหนาในทุกดาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันตองเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรู 
ดวยตนเองเพ่ือใหผูเรียนมีการเสริมสรางองคความรูใหเพ่ิมพูนมากยิ่งข้ึน อีกท้ังดานทักษะเฉพาะทาง และ 
มีสมรรถนะของการรูเทาทันสิ่งตางๆรอบดาน ซึ่งถือวาเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีตองมีในตัวบุคคลเพ่ือใหการเรียนรู 
ในสังคมแหงศตวรรษท่ี 21 มีผูเรียนท่ีมีความรูความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติอยาง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

รายวิชาวิทยาศาสตรถือเปนวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคัญท่ีชวยใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิด เปนเหตุ 
เปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญในการคนควาหาความรูมีความสามารถใน 
การแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและประจักษพยานสามารถตรวจสอบได 
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาให 
รูวิทยาศาสตร เพ่ือจะไดมีความรูความเขาใจในโลกธรรมชาติ  เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนและนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแตยังชวยใหคน 
มีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชนการดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือความรูทางวิทยาศาสตรชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
พบวานักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนนักเรียนท่ีเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีความพรอมในดาน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีแตกตางกันทําใหนักเรียนสวนใหญในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ยังขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และขาดความรูในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการใชเครื่องมือ
และอุปกรณทางวิทยาศาสตรน้ันมีความสําคัญยิ่งในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในอนาคตจึงไดศึกษาคนควาแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยการสรางชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร (ว22102) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยจัดทําตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมท่ีสอดคลองกับสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไวและเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน อีกท้ังยังเพ่ิมเทคนิคการ
สอนของครู  และสรางสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เ พ่ือใหผู เรียนได ศึกษาคนควา 
ฝกทักษะกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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จุดมุงหมายการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไว ดังน้ี 
 1.เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู รายวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 

2.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร  ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 หนวยการเรียนรู ท่ี  4 เรื่อง หนวยของสิ่ งมี ชี วิต 
          3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร  
ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังตอไปน้ี 
 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 แตละหองไดคละนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เกง ปานกลาง 
และออน อยางละเทาๆกัน โดยมีนักเรียน จํานวนท้ังสิ้น 477 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 322 คน และนักเรียน
หญิง จํานวน 155 คน  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียน จํานวน 32 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 18 คน และนักเรียนหญิง 
จํานวน 14 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
  ผูวิจัยไดสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ในรายวิชา
วิทยาศาสตร ว22102 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  สาระ ท่ี 1 สิ่ งมี ชี วิต กับกระบวนการดํ ารง ชี วิต  มาตรฐาน 
การเรียนรู ว 1.1 ซึ่งประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดท่ี 1 รูจักและใชงานกลองจุลทรรศน 

ชุดท่ี 2 เซลลของสิ่งมีชีวิต 
ชุดท่ี 3 การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

 3. ขอบเขตดานตัวแปร 
  3.1 ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการจัดการเรยีนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรยีนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
         3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ
การเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู ท่ี 4  
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต  
 4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู ท่ี 4  
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตอยูในระดับพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง สื่อการเรยีนรูท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการเรียนการสอนหนวยการ
เรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต รายวิชาวิทยาศาสตร ว22102 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แตละชุด
ประกอบดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู และคูมือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยแบงเน้ือหาออกเปน 3 ชุด คือ 
  ชุดท่ี 1 รูจักและใชงานกลองจุลทรรศน 

 ชุดท่ี 2 เซลลของสิ่งมีชีวิต 
 ชุดท่ี 3 การลําเลียงสารเขาและออกจากเซลล 

       1.1   ใบความรู หมายถึง เอกสารท่ีครูจัดทําข้ึนสําหรับใชประกอบการจัดการเรยีนรูซึ่งกําหนด
รายละเอียดของเน้ือหาสาระท่ีสอดคลองและตรงตามผลการเรียนรู 
      1.2 ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารสําหรับปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรูท่ีครจูัดทําข้ึนเพ่ือใหนักเรยีน 
ไดปฏิบัติกิจกรรม โดยมีจดุมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง 
      1.3 ใบบันทึกกิจกรรม หมายถึง เอกสารปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีครูสรางข้ึนโดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูความเขาใจสะสมท่ีไดรับจากใบความรูและกิจกรรมการเรยีนรูตางๆในแตละเน้ือหาสาระ  
 2. ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเมื่อนําไปจัดการเรียนรูแลวมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง รอยละ 80 จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละ 80 จากการวัดดวยแบบทดสอบหลังจากการเรียนดวยชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง คะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หนวยการเรียนรู ท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จํานวน 20 ขอ กอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวย
การเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 4. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรูสึกเก่ียวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรม
การเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ท่ีไดจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (ชุมพล เสมา
ขันธ , 2552 : 97 - 104) ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดการดําเนินงาน ตามลําดับ ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต  
  1.1 การสรางและประเมินความเหมาะสมองคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต  
  1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 
 สรุปข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต จํานวน 32 ชุด ได ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรูวิชา

วิทยาศาสตร ว22102 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 หนวยการเรยีนรูท่ี 4  

เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 วิชาวิทยาศาสตร 

 หนวยการเรียนรูท่ี 4 

เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2) ความพึงพอใจตอการเรียน 

 วิชาวิทยาศาสตร 

 หนวยการเรียนรูท่ี 4 

 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 

 ของนักเรียน 

     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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       ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 ข้ันตอนท่ี 2 การใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ดังน้ี 
  2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
  2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตกับเกณฑรอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรและสภาพปญหา 
 

วิเคราะหสาระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนรู 

     ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคลอง 
 

  จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู 

    ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใชกับนักเรียน 

          ปรับปรุงแกไข 

ไดชุดกิจกรรมการเรียนรู  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

         ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู 
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             สรุปข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนได ดังน้ี 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร  
ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์  โดยผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

   วิเคราะหสาระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนรู 

      สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีความตรงเชิงเนื้อหา 

ตามการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

 

นําแบบทดสอบท่ีผานการคดัเลือกไปทดลองใช 
หาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 

และหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

 

ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
จํานวน  20 ขอ เพ่ือนําไปใชจริง 
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 สรุปข้ันตอน การใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการใชและศึกษาผลการใชชุดกจิกรรมการเรียนรู 
 
 สรุปข้ันตอนการสรางแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรยีนรู รายวิชา
วิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรฯ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

T1    X    T2 

T1 

 

X 

 

T2 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับหลังเรียน 

 

   คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคูมือครู                           
และหลักในการสรางแบบสอบถาม 

 

วิเคราะหสาระ/ตัวช้ีวัด 
กําหนดกรอบรายการประเมินและคําถาม 

 

สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

   ของนักเรียน ฉบับราง 
 

   เสนอผูเช่ียวชาญและแกไขตามคําแนะนํา 

           ทดลองใชหาคาความเช่ือมั่น 

 
ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมนิ 

 

ไดแบบประเมินฉบับจริง 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. คาความยากงายและคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใชตาราง  
จุงเตฟาน Chung teh fan (ภัทรา  นิคมานนท. 2534.หนา229 - 255) 
 2. คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตร  Kr21 
(ภัทรา  นิคมานนท. 2534. หนา  60 )    

  Kr21 =  
( )








 −
−

− 21
1 KS

xkx
k

k
  

   rtt คือ คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   K คือ จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ 

   x  คือ คาคะแนนเฉลี่ย 
   S2  คือ คาความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

 3. สถิติพ้ืนฐานในการคํานวณหาคาสูตร  KR - 21 
  3.1 คาเฉลี่ย (ใชสูตรโกวิท ประวาลพฤกษ และคณะ. ม.ป.ป. หนา137-139 ) 

   x  = 
n

x∑   

เมื่อ x  แทน คาเฉลี่ย  

 ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 n แทน จํานวนนักเรียน 
 3.2 คาความแปรปรวน ( S2  ) ใชสูตร (โกวิท ประวาลพฤกษ และคณะ. ม.ป.ป. หนา 137 -
139) 
 

 S2 =  
 

  เมื่อ   S2 หมายถึง         คาความแปรปรวนของคะแนน 

 ∑Χ  หมายถึง          ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   ΣX2 หมายถึง          ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 
   N หมายถึง          จํานวนนักเรียน 

 4. คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(ประคอง  กรรณสูตร.  ม.ป.ป.  หนา  66-67)  

 4.1 คาเฉลี่ย ( x ) 

x =  
N

fx∑  

x       =  คาเฉลี่ยของคะแนน 

∑ fx
       

=  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีคูณดวยคะแนน 

N             =  จํานวนผูทําแบบทดสอบท้ังหมด 
f              =  ความถ่ี 
x              =  คะแนนท่ีกําหนดเปนคาคะแนนคือ  5,4,3,2,1 

NΣX2  - (ΣX)2 

      N (N-1) 
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 4.2 หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใชสตูร 
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538. หนา 79) 

       S.D.   =
( )

)1(

22

−

∑−∑
NN

fxn fx
 

SD  = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
f     =   จํานวนความถ่ี 
x    =    คาคะแนน 
N    =   จํานวนทําแบบทดสอบท้ังหมด 

 5. คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ (ประคอง  กรรณ
สูตร. ม.ป.ป. หนา  66-67) 

  5.1 คาเฉลี่ย  ( x ) 

x =  
N

fx∑  

x               =  คาเฉลี่ยของคะแนน 

∑ fx         =  ผลรวมท้ังหมดของความถ่ีคูณดวยคะแนน 

N              =  จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 f              =  ความถ่ี 
x              =  คะแนนท่ีกําหนดเปนคาคะแนนคือ  5,4,3,2,1 

 5.2 หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตละขอของแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใช
สูตร 
( ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  2538.  หนา  79 ) 

       S.D.   =
( )

)1(

22

−

∑−∑
NN

fxn fx
 

SD  =   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
f     =   จํานวนความถ่ี 
x    =    คาคะแนน 
N    =  จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 5.3 คา IOC ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสูตร (ประคอง กรรณสูตร.  ม.ป.ป. 
หนา 117) 
 
                                                IOC=      
 

เมื่อ     IOC         แทนดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค 

ΣR         แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
           N           แทนจํานวนผูเช่ียวชาญ  

 
 
 

ΣR 

N 
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ΣX 

 N 

 A 

E2      = 

41.13 

   50 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง หนวยสิ่งมีชีวิต 
 ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 

คะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู  20  คะแนน 

∑X    =    540 
N     =    32 
A     =    20 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีน  20  คะแนน 
∑Y     =  521 
N     =    32 
B      =   20 

∑X คือ ผลรวมของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน ชุด
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรยีน 

N คือ จํานวนนักเรียน 
A คือ จํานวนคะแนนแบบฝกหดัระหวางเรียน 

 ∑Y คือ ผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
N คือ จํานวนนักเรียน 

A คือ จํานวนคะแนนผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E1 / E2    =   84.38 / 81.41 

 จากตารางท่ี  1 พบวา คะแนนท่ีไดจากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต และคะแนนท่ีไดจาก
การทําแบบฝกระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 
เทากับ รอยละ 84.38 / 81.41 ซึ่งสูงกวาเกณฑ แสดงวาชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
80/80 
 
 
 

E1   = ×  100  E2       = 

E1    = 
540 

32                                 
20 

×  100           E1    = 16.88 

 20 

×  100  
 

E2      =     81.41 

E1       =       84.38 

ΣY 

B 

 

×  100  

    521 

   32 
   20 

×  100           

×  100 

E2      = 

16.28 

   20 

E2       = 

 

ΣX 

 N 

 A 

ΣX 

 N 

B 
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 ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิต  
 ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชและหลังการใชชุดกิจกรรม 
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 
 

กลุมทดลอง N �̅� S.D. t 

ทดสอบกอนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

32 
32 

10.13 
16.30 

2.62 
1.56 

 
20.62* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากตารางท่ี 2 จะพบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
มีคะแนนเฉลี่ย เทา กับ 10.12 คะแนน และ 16.30 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ เปรียบเทียบระหวาง 
คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เร่ือง หนวยของสิ่งมีชีวิต 

   

 ตารางท่ี 3 แสดงคารอยละความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 1 ท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต 

 
 

รายการประเมิน 

1.  คําแนะในการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูมีความชัดเจน 

2.  นักเรียนไดเรียนรูและไดปฏิบัติจริง 

3.  เมื่อเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวมีความสนุกสนานไมนาเบ่ือ 

4.  เน้ือหาและเวลาในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม 

5.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูสื่อความหมายได  ชัดเจน ภาษาท่ีใชเขาใจงาย 

6.  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 

7.  กิจกรรมหรือขอคําถามกระตุนใหเกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

8. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู  มีการสงเสริมและพัฒนาความรู       
     ความคิดริเริม่สรางสรรค 

9.  เมื่อศึกษาบทเรียนชุดกิจกรรมการเรยีนรูแลวไดรับ ความรูเพ่ิมข้ึน 

10. สามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
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คาสถิติ 
ขอ

ที่ 
1 

ขอ
ที่ 

2 

ขอ
ที่ 

3 

ขอ
ที่ 

4 

ขอ
ที่ 

5 

ขอ
ที่ 

6 

ขอ
ที่ 

7 

ขอ
ที่ 

8 

ขอ
ที่ 

9 

ขอ
ที่ 

10
 

คาเฉลี่ย 147 139 137 151 144 134 140 146 153 146 

คารอยละ 91.88 86.88 85.63 94.38 90.00 83.75 87.50 91.25 95.65 91.25 

จากตารางท่ี 3 จะพบวาระดับความพึงพอใจรายขอสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 9  
เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 95.65  

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการดําเนินการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาป 
ท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
ผูวิจัยสรุปไวดังน้ี 
 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
หน วยการ เ รี ยนรู ท่ี  4 เ รื่ อ ง  หน วยของสิ่ ง มี ชี วิ ต  มีประสิ ท ธิภาพตาม เกณฑ ท่ี กํ าหนด ไ ว   80 /80   
ดังน้ี หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตมีประสิทธิภาพ  E1 / E2  =  84.38 / 81.41  
 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตกอนและ
หลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 หนวยการเรียนรู ท่ี 4  
เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.12 คะแนน  และ 16.30 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียน วิชาวิทยาศาสตร  ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิตของโรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในรายขอสวนใหญอยูในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ เมื่อศึกษาบทเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวไดรับความรูเพ่ิมข้ึน รอยละ 95.65  
 
อภิปรายผล 
           จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว22101       
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ผูวิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 
 1) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว  80/80  ดังน้ี 
 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพ E1 ท่ีปรากฏผลเชนน้ี สืบเน่ืองมาจาก 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนไดผานการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการจัดทําชุดกิจกรรม 
การเรียนรูแลวดําเนินการตามท่ีศึกษาโดยผานการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญในดานหลักสูตร เน้ือหาสาระ  
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ความเหมาะสมของการใชภาษา การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูท่ีหลากหลาย รวมท้ังการจัดทําภาพประกอบท่ีนาสนใจ รูปเลมกะทัดรัดสวยงาม กอนท่ีจะนําไปทดลองใช 
และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักเกณฑ ในการหาประสิทธิภาพท่ี โสภณ นุมทอง  
(2540 : 82) กลาววา เมื่อผลิตสื่อข้ึนใชประกอบการเรียน ไมวาจะเปน ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป หนังสือเรียน
แบบหนวย หรือชุดฝกก็ตาม  ควรจะไดประเมินประสิทธิภาพของสื่อวาเหมาะท่ีจะนําไปใชตอไปหรือไม อยางไร จะ
ไดหาขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขตอไป 
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 ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑท่ีกําหนด
ไว  เพราะนักเรียนสามารถใชศึกษาคนควา เ น้ือหาสาระและปฏิ บัติ กิจกรรมท่ีหลากหลายดวยตนเอง   
โดยนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทํากิจกรรมรวมกัน แสดงความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน  มีการเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลา ทําใหนักเรียนสนุกสนานตอการเรียนรู นอกจากน้ีผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร 
มาเปนอยางดี เพ่ือจัดทําเน้ือหาสาระกําหนดจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรูสื่อและเวลาใหสอดคลองเหมาะสมกัน  
จึงสงผลใหชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว  80/80  และบรรลุวัตถุประสงคท่ี
วางไว จึงสรุปไดวา นวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีผู วิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี 
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร  
ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนพบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน น่ันคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูศึกษาจัดทําข้ึน  
ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/5 สูงข้ึน ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับสมมุติฐาน
ของการศึกษาพัฒนาครั้ ง น้ี ท่ีระ บุ ไว ว าผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของนักเรียน ท่ีเรี ยนดวยชุด กิจกรรม 
การเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร ว22102 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หนวยการเรียนรู ท่ี 4 เรื่อง หนวยของสิ่งมีชีวิต  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังยังพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 อีกดวย เมื่อชุดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด จึงสงผลใหนักเรียน 
กลุมตัวอยางเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ ตามสาระการเรียนรู มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนเปนลําดับ  
 และผลท่ีปรากฏเชนน้ี เน่ืองจากผูศึกษาไดจัดทําเอกสารข้ึนตามหลักการทําชุดกิจกรรมการเรียนรู 
ท่ีคํานึงถึงศักยภาพของนักเรียน ความเหมาะสม สภาพแวดลอมและวัยของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับ สมเดช  สีแสง 
และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2543 : 088 - 91)  ท่ีกลาววา  เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการสอนของครู 
หรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึง ควรมีหัวขอเรื่อง จุดประสงค เน้ือหาสาระและกิจกรรม  
เพ่ือจะสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามหลักสูตร โดยนักเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม เช่ือมโยง
ความสัมพันธได นักเรียนสามารถศึกษาคนควา สํารวจ ตรวจสอบไดดวยตนเอง ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและ
เกิดการรับรูความรูน้ันอยางมีความหมาย และสามารถสรางเปนองคความรูของตนเองท่ีจดจําไปยาวนาน  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนได 
 2. ครูผูสอนสามารถนําไปใชเปนแนวทางการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และกลุมสาระอ่ืนๆ ในระดับช้ันตางๆได 
 3. สถานศึกษาสามารถนําผลท่ีเปนขอคนพบไปวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในการพัฒนาผูเรียนตอไป 
 4. ควรมีการสนับสนุนใหนักเรียนไดทําโครงงานวิทยาศาสตร เพ่ือเปนการฝกทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตรควบคูไปดวย   
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันวางแผน (P) เปนการเตรียมกิจกรรมในเรื่อง แรงและ
การเคลื่อนท่ี ข้ันดําเนินงาน (D) เปนการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ข้ันประเมินผล (C) 
เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจท่ีมีตอวิชาวิทยาศาสตร ข้ันปรับปรุง (A) นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ใหมีความสมบูรณ กลุมตัวอยาง คือนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตําบลเชียงทอง จํานวน 27 คน ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอชุด
กิจกรรม วิเคราะหขอมูลใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t-test แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี หลังเรียนหลังสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี อยูในระดับมาก            
( x = 4.33, S.D. = 0.71) 

 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรม/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ วิทยาศาสตร 
 

Abstract 
 The research aimed to study the learning achievement in science by learning activities sets 
in the title of force and movement for seventh grade students between before and after learning 
and to study students' satisfaction. The learning activities sets consisted of 4 steps include of Plan (P) 
is preparing activities. Do (D) is learning by using learning activities series. Check (C) is the Assessment 
of learning achievement and satisfaction on science subjects. Action (A) brings the results to evaluate 
improve the learning activities series to be complete. The samples consisted of 27 students of 
seventh grade students studying during the first semester in the academic year 2017 of Wangchao 
Wittayakom School. The instruments used to collect data were 1) the learning activity set for 
seventh grade students 2) the science achievement test 3) The students' satisfaction of the learning 
activity set. The data were analyzed by the statistical percentage, means, standard deviation, t-test 
dependent. 
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 The results found that the achievement of the student after studying using the learning 
activity sets are statistically higher than the achievement before studying the learning activity sets 
with show high level of students satisfaction ( x = 4.33, S.D. = 0.71) with the learning activities set in 
the title of force and movement. 
 
Keywords: Learning Activity Set/ Learning Achievement/ Science   
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราท่ี 24 ไดกําหนดใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี
จะตองดําเนินการตามแนวทาง 6 ประการดังน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก
ปฏิบัติใหได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา (5) สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสือ่การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเทศตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึน
ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกัน
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ โดยยึดหลักในการจัดใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข ในการเรียนรูและอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูน้ันการใชชุดกิจกรรมเปนวิธีหน่ึงในพัฒนาการเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการคิดเปนสื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองมีการจัดการ
เรียนรูไวอยางเปนระบบมีขอชวนคิดและคาถามทายกิจกรรมใหนักเรียนฝกคิดแลวตอบเปนการชวยสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอตนเองเรียนรูอยางอิสระเราความสนใจไมกอใหเกิดความเบ่ือหนายสงเสริมใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาในทุกๆดาน (เน้ือทอง นายี, 2544) ผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมฝก
ทักษะการจัดการความรูทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการนําเสนอความรูทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 และมีทักษะการนําเสนอความรูทางวิทยาศาสตรไมตํ่ากวาระดับดี (ระดับ 3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05 (เบญจวรรณ ใจหาญ, 2550) โดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการทําใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (รุงนภา  เบญมาตย, 2551 และวิไลรัตน กลิ่นจันทร, 2551) และงานวิจัย
ของ อารีย ทวีลาภ (2546) ใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร งานวิจัยและพัฒนาชุด
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตร และศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยกิจกรรมหลากหลายตามรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตร ผลการวิจัยและพัฒนาสรุปไดวา ได
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเรียนวิทยาศาสตรช่ือยอรูปแบบ พสว. (Scientific Competency Development 
Model : SCD Model) ท่ีมีคาระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญการสอนวิทยาศาสตรมีคาความเห็นระดับมากท่ีสุด ผล
การจัดการการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลายของกลุม
ทดลองท่ี 1 กลุมทดลองท่ี 2 และกลุมทดลองท่ี 3 พบวาชุดท่ี1 และชุดท่ี 12 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สวนชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3  ชุดท่ี 4 ชุดท่ี 5 ชุดท่ี6 ชุดท่ี7 ชุดท่ี8 ชุดท่ี9 ชุดท่ี10 ชุดท่ี11 ชุดท่ี13 ชุดท่ี14 และชุดท่ี



980 
 

 

15 ผลการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกิจกรรมหลากหลายมีคาดัชนีมาตรฐาน (ขนาดอิทธิพล หรือ Effect size) ของคะแนน
สมรรถนะการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีบงช้ีถึงการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมน้ีมีประสิทธิผลตอ
สมรรถนะทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยางท้ังระดับชวงช้ันท่ี 2 (ป.4- 6) ชวงช้ันท่ี3 (ม.1- 3) และชวงช้ันท่ี 4 
(ม.4- 6) (สมจิต สวธนไพบูลย, 2546)   
 จากปญหาท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะพัฒนาและแกไขปญหาการเรียนการสอน โดยการพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องแรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงใหผูเรียนไดฝกกระบวนการเรียนรูการคนควาดวยตนเองเกิดการพัฒนาความรูและสรางองคความรู
ไดดวยตนเองสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึนไปไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตอไปรวมไปถึงนักเรียนไดเกิดความความภาคภูมิใจ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 
สมมุติฐานการวิจัย 

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เน้ือหาท่ีใชในการจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สอดคลองกับเน้ือหาสาระการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พ.ศ. 2551 ใน 3 สาระการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูความเรง
และผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

ตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก  ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี  

ตัวแปรตามไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     - ความพึงพอใจของนักเรียน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ตําบลเชียงทอง ภาคเรียนท่ี 1         
ปการศึกษา 2560 จํานวน 27 คน 
 เครื่องมือวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี มี 4 กิจกรรม ไดแก  
กิจกรรมท่ี 1 ความเรงและผลของแรงลัพธ 
กิจกรรมท่ี 2 แรงกิริยาและแรงปฏกิิริยา 
กิจกรรมท่ี 3 แรงพยุง 

  กิจกรรมท่ี 4 แรงเสียดทาน 
แตละกิจกรรมดําเนินการสรางและหาคุณภาพ โดยการ ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนรูแบบ 5E และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2542 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2544 สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร (ว 21102) ทําการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู แลว
ใหครูผูเชียวชาญดานวิชาการ และดานการจัดชุดกิจกรรม จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอง ความถูกตอง 
และความเหมาะสมแลวทําการปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี เปน
ลักษณะแบบวัดท่ีมีความหลากหลาย ไดแก แบบจับคู แบบตัวเลือก แบบเติมคํา และแบบเขียนขอความ จํานวน 30 ขอ 
แลวใหครูผูเชียวชาญดานวิชาการ และดานการจัดชุดกิจกรรม จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับ
เน้ือหา สาระการเรียนรู มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.67 - 0.87 
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25 - 0.62 และคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.85 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวังเจาวิทยาคม ดําเนินการดังน้ี ศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ หลักการสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคลอง ความถูกตอง และความเหมาะสม แลวทําการปรับปรงุชุดกิจกรรมการเรยีนรูตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 และคาความเช่ือมั่น (Reliability) เทากับ 0.85 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ 4 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันวางแผน (P) ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ในแตละสาระการเรียนรู โดยในแตละกิจกรรมเนน
การเสริมสรางความความรูและความคิดวิเคราะหท่ีถูกตองเก่ียวกับการความหมายของเน้ือหาแรงและการเคลื่อนท่ี 

2. เตรียมอุปกรณ ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติตามชุด
กิจกรรม  

3. ประสานไปยังผูบริหารและครูภายในโรงเรียนเพ่ือทดลองใชชุดกิจกรรมในการเรียน การสอน โดยกําหนด
วัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันดําเนินงาน (D) 
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ใน 3 สาระการ
เรียนรู ไดแก สาระการเรียนรูความเรงและผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน 
จํานวน 4 ครั้ง ตามกิจกรรมท่ี 1- กิจกรรมท่ี 4 โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก 
 2. กิจกรรมในแตละกิจกรรม จะเริ่มจากการนําเขาสูบทเรียนโดยการทํากิจกรรม สันทนาการ เพ่ือใหนักเรียน
เกิดความผอนคลาย สนุกสนาน หลังจากน้ันผูวิจัยจะใหทํากิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
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โดยทําการแบงเปนกลุมยอยๆ เพ่ือใหมีการแขงขัน แลวทําการสรุปความรูท่ีไดรวมกัน ซึ่งในแตละกลุมจะทําการคละเพศ 
และความสามารถ 
 ข้ันประเมินผล (C) 
 1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนท่ี ในสาระการเรียนรู ความเรงและผลของแรงลัพธ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา และแรงพยุงและแรงเสียดทาน 
 2. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง 
แรงและการเคลื่อนท่ี  
 3. ผูวิจัยและคณะประชุมรวมกันหลังจากการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนท่ี เก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม ขอบกพรอง จุดท่ีควรปรับปรุงแกไข 
 ข้ันปรับปรุง (A) 
 นําผลการดําเนินกิจกรรม ขอบกพรอง จุดท่ีควรปรับปรุงแกไข จากการประชุมของผูวิจัยและคณะ และผลการ
ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและผลความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรโดยใช
ชุดกิจกรรมเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี นําไปปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ปรับปรุง
กิจกรรม เพ่ือการชุดการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ใชในการเรียนการสอนในครั้งตอไปใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมาก
สูงข้ึน 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการทดสอบคาที (t-test 
Dependent) โดยกําหนดนัยสําคัญ .05 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

กลุมตัวอยาง n x  S.D. t p 

สอบกอนเรียน 30 10.57 2.46 
9.32* 

0.00 

สอบหลังเรียน 30 18.67 2.80 

* p< .05 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง แรง
และการเคลื่อนท่ี หลังเรียนหลังสูงกวากอนเรียน พบวา มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
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คาเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 18.67, S.D. = 2.80 มีคะแนนสูงกวากอนเรียนมีคาเฉลีย่ เทากับ 10.57, S.D. = 2.46 และ 
คา t มีคาเทากับ 9.32 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี พบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 86.51 มีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก ( x = 4.33, S.D. = 0.71) เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี 
มีความนาสนใจ ( x = 4.67) นักเรียนไดคนพบคําตอบดวยตัวเอง ( x = 4.53) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นเสมอ ( x = 4.50) นักเรียนสนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากข้ึนและชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องชนิดของแรง
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ( x = 4.47) ครูเปนท่ีปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน การแบงเน้ือหาในชุด
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสม นักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดและนักเรียนไดสรุปและ
อภิปรายผลการทดลองดวยตนเอง ( x = 4.43) นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีบรรยากาศการเรียนท่ี  นาเรียนและครู
เปดโอกาสใหนักเรียนสืบคนขอมูลดวยตนเอง ( x = 4.40) กิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมท่ีสนุกและไดทดลอง
สิ่งใหมๆ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรชวยใหเปนผูมีทักษะกระบวนการและวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีมีประโยชนตอ
ชีวิตประจําวันมาก ( x = 4.33) นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ( x = 4.30) ครูตั้งคําถามเพ่ือกระตุนให
นักเรียนคิดอยูเสมอ การเรียนวิชาวิทยาศาสตรสามารถนําไปใชพัฒนาตนเองไดและครูเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผู
วิเคราะห และสรุปบทเรียนดวยตนเอง ( x = 4.27) ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตัวเอง โดยครู
คอยดูแลอยูขางๆ ( x = 4.24) นักเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและ
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ( x = 4.23) วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องชนิดของแรง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและครูมีการสอน
ท่ีหลากหลายวิธี ( x = 4.17) วิชาวิทยาศาสตรชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีเหตุผลและวิชาวิทยาศาสตรมีกิจกรรม
การทดลองท่ีทาทายความสามารถ ( x =4.13) และนักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรอยางมีความสุข ( x = 4.07) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนจากการศึกษา
คนควาสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 จากการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อาจเน่ืองมาจาก ชุดกิจกรรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนไดผานการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญท้ังในสวนของเน้ือหา การใชภาษา สถานการณและกิจกรรม ท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติท่ีจัดไวในชุดกิจกรรม 
มีการเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด การสืบคนขอมูลดวยตนเอง จนมีความรู ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรุงนภา  เบญมาตย (2551) และวิไลรัตน กลิ่นจันทร (2551) โดยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการ
ทําใหผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 เสาวภา สมวิวัฒนกุล (2541) ยัง
ศึกษาพบวา หลังจากนักเรียนใชชุดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรสูงข้ึนนอกจากน้ีการใชภาษาในการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนมีความชัดเจนเขาใจได
ตรงกันจนประสบความสําเร็จตามความสามารถของตนเองและบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูซึ่งตรงกับแนวคิดของ
สมบูรณ ชิตพงศและคนอ่ืนๆ (2540) ซึ่งกลาวไววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนความสามารถทางสมองดานการคิด 
(Thinking) ท่ีแสดงออกเปน 6 พฤติกรรมไดแกความรูความจําความเขาใจการนําไปใชการวิเคราะหและการสังเคราะห
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนะ บัวรา (2540: 102) พบวา หลังจากนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียน
ดวยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงข้ึน 
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 2. ความพึงพอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลือ่นท่ี 
 จากการวิจัยพบวา หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง แรงและการเคลื่อนท่ี ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวในขอท่ี 2 เหตุท่ีเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมหลากหลายมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเราความสนใจใช
ตัวเองและบุคคลอ่ืนเปนสื่อกิจกรรมการทดลองเปนเรื่องใกลตัวท่ีควรรูและสามารถนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน
ทําใหนักเรียนอยากจะทําการทดสอบและทดลองตามกิจกรรมท่ีจัดนักเรียนจึงมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน
เปนอยางดีและมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตรดังคํากลาวของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2546) ท่ีวาเจตคติตอวิทยาศาสตรเปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตรซึ่งเปนผลจากการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลายความรูสึกดังกลาวไดแกความพอใจความศรัทธาและซาบซึ้งเห็นคุณคาและ
ประโยชนตระหนักในคุณและโทษความตั้งใจเรียนและเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรการเลือกใชวิธีทางวิทยาศาสตร
ในการคิดและปฏิบัติการใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพโดยใครครวญไตรตรองถึงผลดีและผลเสียสงผลให
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสกาว แสงออน (2546) ท่ีศึกษาเจตคติของนักเรียนตอ
ชุดกิจกรรมผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติตอวิทยาศาสตรสูงและงานวิจัยของจินตนา รุกขชาติ (2546) ท่ีศึกษาเจต
คติของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติ
ตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนอยูในระดับสูงนอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
เรื่องรางกายมนุษยไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือนเปน
กิจกรรมกลุมเพ่ือชวยกันหาคําตอบและแกปญหาอยางมีหลักการทางวิทยาศาสตรและกิจกรรมเปนรายบุคคลนักเรียนจึง
ไมเกิดความเบ่ือหนายและมีความสุขขณะเรียนขณะเดียวกันก็เห็นประโยชนของการเรียนรูเพ่ือนําไปใชปฏิบัติตนและ
แนะนําผูอ่ืนไดอีกดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมีคส (Meeks, 1972) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนแบบใชชุดกิจกรรม
กับแบบธรรมดาผลการวิจยัพบวา ความคิดเห็นของผูเรียนในกลุมทดลองทุกคนหลังทดลองมีพัฒนาการทางเจตคติท่ีดีตอ
การสอนโดยใชชุดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนทดลอง 
  
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 กอนนําชุดชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ี ไปใชในการเรียนการสอนครูผูสอน

ควรศึกษารายละเอียดทุกข้ันตอนและทดลองทํากิจกรรมของชุดกิจกรรมทุกหนวยกอนทุกครั้ง เพ่ือทําความเขาใจและ
เตรียมความพรอมท้ังดานกิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณท่ีใชในกิจกรรม 

1.2 ผูสอนควรแนะนําและกระตุนใหนักเรียนนําหลักการท่ีไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมไปศึกษา
คนควาทดลองเพ่ิมเติมและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

1.3 ผูสอนสามารถนํากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรยีนรูเรื่อง แรงและการเคลื่อนท่ีไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดโดยปรับใหเหมาะสมกับระดับชวงช้ันของ
ผูเรียนและสภาพของสถานศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรในสาระการเรียนรู เรื่องแรงและการเคลื่อนท่ีในระดับชวงช้ัน

อ่ืนๆ โดยปรับเน้ือหาและกิจกรรมใหมีความยากงายและเหมาะสมกับชวงช้ันของนักเรียนหรือพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตรในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ 

2.2 ควรศึกษาผลการเรียนรูดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆในข้ันบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในข้ันสูงข้ึนไป 
 
 

เอกสารอางอิง 
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การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE) 

CHANGING MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS’ CONCEPTION Of WEATHER  
THE PREDICT – OBSERVE – EXPLAIN (POE) 

 

นฤมล  โพธิ์ทอง
1
 กติญา  บุญสวน

2
 และศฏคุณการญ  จรัสภัสสรสกุล

3
  

Narumon Phothong1  Katiya Bunsuan2 and Satakoonkarn  Charaphatsornsakun3  
 

1นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทัว่ไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ 
2อาจารยสาขาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ 

3ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม จังหวัดเพชรบรูณ 

 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE) กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  จํานวน 32 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง  ลมฟาอากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการพยากรณ- สังเกต -
อธิบาย (POE) จํานวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ เปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีการใหเหตุผลประกอบ จํานวน 20 ขอ 3)แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง โดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหาและสถิติ
อยางงาย 

ผลการวิจัย พบวา ในแผนการจัดการเรียนรู ท่ี 1 เรื่องการเกิดเมฆ ฝน  กอนเรียนไมมีนักเรียนท่ีมีมโนมติท่ี
ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิด เปนรอยละ 81.25  แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 2 เรื่องพายุฟาคะนอง 
พบวา กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 3.13 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 
68.75 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3 เรื่องพายุหมุนเขตรอน พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนท่ีมีมโนมติท่ีถูกตองแตหลังเรียน
นักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 71.88  แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 4 เรื่องลมมรสุม พบวากอนเรียนนักเรียนมี
มโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 9.38 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 62.50 แผนการจัดการเรียนรู 
ท่ี 5 เรื่องการพยากรณอากาศ  พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนท่ีมีมโนมติท่ีถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตอง
คิดเปนรอยละ 84.38 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กอนเรียนนักเรียนมีความเขาใจมโนมติตั้งแตระดับความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(PU+PS+AC+NU) แตหลังเรียนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(PU+PS+AC+NU) ไปสูความเขาใจท่ีถูกตอง (CU) มากข้ึน ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 32 คน ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรจากทุกระดับไปท่ีความเขาใจท่ีถูกตอง (CU) 

 
คําสําคัญ :  การเปลีย่นแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร / การจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต -อธิบาย    
                (POE) เรื่อง ลมฟาอากาศ 

 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ 
2 อาจารยสาขาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ 
3 ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ 
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Abstract 
The purpose of the present research was to study Grade 7 students’ science conceptual  

understanding and change after being taught the subject of “The Weather” using the Predict-
Observe-Explain (POE) Teaching Method.  The target group consisted of 32 grade-7 students in 
purposive sampling. The study followed the One-Group Pretest-Posttest Design procedures and 
research tools comprised of 2 types, i.e. 1) experimental tool consisting of 5 lesson plans on the 
subject of “The Weather ” using the Predict-Observe-Explain (POE) Teaching Method and took 7 
teaching periods to complete  2) a 20-item, 4-choice type of test on the students’ scientific concept 
of “The Weather ”  A blank space was provided at the end, and 3) semi-structured interview and  
collected data were analyzed by means of using percentage, arithmetic mean and standard 
deviation.  of each question for the students to explain their reasons   
 The result of the study of conceptual change in each student’s understands of WEATHER  
before- and after-learning through the Predict-Observe-Explain (POE) approach in five main concepts 
found that the concept of The concepts of  Rain cloud before that most of the students have  
alternative  of the concept of the Rain cloud  after learning the number of students with complete 
understanding (CU) for the concept was 81.25 percent. The  concepts of  Thunderstorm  before 
learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept 3.13 percent 
after learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept was 68.75 
percent. the concept of The concepts of Tropical cyclone before that most of the students have  
alternative  of the concept of the Tropical cyclone after learning the number of students with 
complete understanding (CU) for the concept was 71.88 percent. The  concepts of  monsoon  
before learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept 9.38 
percent after learning the number of students with complete understanding (CU) for the concept 
was 62.50 percent. the concept of the weather forecast before that most of the students have 
alternative of the concept of the weather forecast after learning the number of students with 
complete understanding (CU) for the concept was 84.38 percent. Showed that the number of 
students with complete understanding (CU) of the scientific concept has increased, and the number 
of students with while the number of students who still showed alternative conception 
(PU+PS+AC+NU) decreased. 

Keywords:  Change of scientific conception / Teaching method  the Predict-Observe-Explain (POE) 
the WEATHER 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในสังคมปจจุบันท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ทําใหวิทยาศาสตรมีความเก่ียวของกับคนทุกคน ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ   ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวยใหบุคคลไดมีการพัฒนาทักษะการคิด  และการแกปญหาอยางเปนระบบ  
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (K knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรค
ข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรน้ัน มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกข้ันตอน  ผูเรียนจะไดทํา
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนจะไดพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง  มีการวางแผนและลงมือ ปฏิบัติการสํารวจตรวจสอบ
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีหลากหลาย  ซึ่งจะนําไปสูองคความรู แนวคิดทางวิทยาศาสตร(สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551)  ซึ่งจะตองเขาใจในหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐาน ลักษณะขอบเขตและขอจํากัดของ
วิทยาศาสตรน้ัน จะตองเนนการสอนใหนักเรียนเกิดมโนมติในการเรียนรูมโนมติจะชวยพัฒนานักเรียนใหเกิดความรอบรู
เก่ียวกับกฎเกณฑและเน้ือหา วิชาตางๆได (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2540) 

แตการเรียนการสอนในปจจุบันผูเรียนไมเกิดการเรียนรูจึงไมสามารถสรางองคความรูดวยตนเองและมีมโนมติท่ี
ไมตรงกับมโนมติทางวิทยาศาสตร  ซึ่งผูสอนตองคํานึงถึงความรูเดิมของนักเรียนเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรูใหม 
นักเรียนจะตองนําเอามโนมติท่ีมีอยูจากความรูเดิมมาสัมพันธกับมโนมติใหมหรือท่ีเรียน จึงจะสามารถเรียนรูอยางมี
ความหมายได แตถานักเรียนไมสามารถเช่ือมโยงมโนมติท่ีมีอยูแลวกับมโนมติใหม จะทําใหเรียนรูแบบทองจํา (rote 
learning) (Ausubel, Novak, Hanesian, 1978 อางถึงใน พนิตานันท  วิเศษแกว, 2553 :7)  ซึ่งการเรียนรูเปนการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติ เปนการสรางและยอมรับความคิดใหมๆหรือเปนการจัดโครงสรางของความคิดท่ีมีอยูแลวใหม 
(วรรณทิพา  รอดแรงคา, 2540) ซึ่งถามโนมติท่ีมีอยูของผูเรียนเปนสิ่งท่ีถูกตอง ท้ังความรูเดิมและความรูใหมสามารถ
เช่ือมโยงกันไดอยางดี จะกอใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ มโนมติทางวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ
บทเรียนและความรูในระดับสูงชัดเจนดีข้ึน (ภพ  เลาหไพบูลย,  2542) 

การสรางมโนมติใหมโดยการใหนักเรียนมีการเช่ือมโยงกับความรูและประสบการณเดิมไดน้ันสอดคลองกับ
รูปแบบสอนแบบ พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)   เปนรูปแบบการสอนท่ีเนนใหนักเรียนได ทํานายสิ่งท่ียังไมได
เกิดข้ึนดวยการใชมโนมติเดิมมาอธิบาย ซึ่งอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับมโนมติทางวิทยาศาสตรก็ได นักเรียนจะได
พิสูจนสิ่งท่ีทํานายไวดวยการทดลอง  การสํารวจ การศึกษาคนควาดวยวิธีการตางๆดวยตนเอง แลวนักเรียนจะไดรูวาคํา
ทํานายน้ัน สอดคลองกับมโนมติทางวิทยาศาสตรหรือไม นักเรียนจะไดปรับมโนมติท่ีคลาดเคลื่อนใหเปนมโนมติทาง
วิทยาศาสตร และใชเหตุมาอธิบายความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนน้ันและถาคําทํานายสอดคลองกับมโนมติทางวิทยาศาสตร 
นักเรียนจะยิ่งเพ่ิมพูนความรูและความเช่ือมั่นในตนเองยิ่งข้ึนซึ่งรูปแบบการพยากรณ- สังเกต -อธิบาย (POE)  จะ
สงเสริมใหไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเก่ียวกับมโนมติทางวิทยาศาสตร เปนข้ันตอนการนําเสนอสถานการณและ
ใหนักเรียนทํานายวาจะเกิดอะไรข้ึน ถามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนักเรียนทํานายก็ใหนักเรียนสังเกตสถานการณ
ดังกลาว จากน้ันก็ใหนักเรียนบอกสิ่งท่ีสังเกตไดและอธิบายถึงความแตกตางระหวางสิ่งท่ีไดทํานายไวกับผลจากการ
สังเกต ซึ่งรูปแบบสอนแบบ POE ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี  1) ข้ันตอนของการพยากรณ คือ จะเปนการทํานายวา
ผลท่ีจะเกิดจากการทดลอง กิจกรรมและสถานการณท่ีกําหนดใหจะเปนอยางไรบาง โดยท่ีนักเรียนจะตองใหเหตุผล
เก่ียวกับการทํานายของนักเรียนประกอบดวย 2) ข้ันตอนของการสังเกตเปนข้ันตอนท่ีนักเรียนตองลงมือทดลอง พิสูจน 
สังเกต หาคําตอบเก่ียวกับการทดลอง กิจกรรมและสถานการณปญหา 3) ข้ันตอนของการอธิบายเปนข้ันตอนท่ีนักเรียน
จะเกิดความขัดแยงข้ึนระหวางสิ่งท่ีทํานายและผลจากการหาคําตอบเก่ียวกับการทดลอง กิจกรรมและสถานการณปญหา 
ซึ่งนักเรียนจะตองอธิบายใหไดวาถาคําตอบท่ีไดจากการทําการทดลอง กิจกรรมหรือสถานการณปญหา ไมเปนไปตามท่ี
ทํานายผลไวในข้ันแรกเพราะอะไร และในกรณีท่ีไมสามารถหาคําตอบไดดวยตนเองนักเรียนจะตองรวมมือกับเพ่ือนใน
การหาคําตอบเดิม White & Gunstone (1992) 

จากท่ีมาและความสําคัญ พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรน้ันควร มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีเนนกระบวนการไปสูการสรางองคความรู  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกข้ันตอน จะทําใหผูเรียน
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สรางองคความรู เกิดการเรียนรูและสามารถเช่ือมโยงมโนมติเดิมและมโนมติใหมใหตรงตามมโนมติทางวิทยาศาสตร  ซึ่ง
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําวิจัยน้ีข้ึน โดยใชรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง ลมฟาอากาศ เพ่ือเปนแนวทางการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีดีข้ึนและนําไปสู
กระบวนการการจัดการเรียนรูท่ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

   เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบการ
สอน PREDICT- OBSERVE -EXPLAIN (POE) ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
ขอบเขตการวิจัย 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม  ตําบลแคมป

สน  อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร 3  หอง จํานวน 96  คน  
            กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนแคมปสนวิทยาคม  ตําบลแคมปสน  อําเภอเขาคอ  
จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนรวม 32 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุม
อยางเจาะจง(Purposive Sampling) โดยการเลือก 1 หองเรียน  
          2.   ตัวแปรท่ีศึกษา  

                                    2.1 ตัวแปรตน   การจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย(POE) เรื่อง ลมฟาอากาศ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
               2.2 ตัวแปรตาม   การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
        3.   เนื้อหา ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
                3.1    การเกิดเมฆ ฝน  

    3.2    พายุฟาคะนอง              
    3.3    พายุหมุนเขตรอน   
    3.4    มรสุม   
    3.5    การพยากรณอากาศ 

        4.    ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
สอนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวม 7 ช่ัวโมง แผนจัดการเรียนรู 5 แผน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน 

พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) 

การเปลีย่นแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร 

เรื่อง ลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยท่ีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ กอนและ
หลังเรียน โดยใชวิธีสอนแบบ พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เปนการศึกษาแบบกลุมเดียววัดผลสองครั้ง (One-
Group Pretest Posttest Design) 
 
 

ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท่ี

เรียนวิชาวิทยาศาสตร 3  หอง จํานวน 94  คน  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หอง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 

หองเรียน มีนักเรียนรวม 32 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางเจาะจง(Purposive Sampling) โดยการเลือก 1 หองเรียน  

  
เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 
  1. เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินวิจัย 

  1.1 แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เรื่อง ลม
ฟาอากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมีท้ังหมดจํานวน 5 แผน ใชเวลาในการจัดการเรียนรูท้ังหมด 7 
ช่ัวโมง   

  2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
            2.1 แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ ท่ีสรางข้ึนเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนเรื่องลมฟาอากาศ ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน เปนชุดเดียวกันครอบคลุมเน้ือหา 5 เรื่อง ซึ่งเปน
แบบปรนัย 4 ตัวเลือกและมีการใหเหตุผลประกอบ จํานวน 25 ขอ จะทดสอบใชแบบวัดกับกลุมท่ีไมใชตัวอยางโดย
นํามาวิเคราะหขอสอบโดยการหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก ซึ่งจะคัดเลือกขอสอบใหได 20 ขอและหาความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับจากน้ันนําแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรไปใชกับกลุมตัวอยาง ซึ่งจะมีตัวอยางขอสอบดังน้ี 
       มโนมติท่ี  1  การเกิดเมฆ ฝน 
3. ขอใดแสดงปริมาณนํ้าฝนไดถูกตอง  

ก. มวลของนํ้าฝนท่ีตกลงสูพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง 
ข. ปริมาตรของนํ้าฝนท่ีตกลงสูพ้ืนโลกตอหน่ึงหนวยตารางเมตร 
ค. สวนสูงของนํ้าฝนท่ีตกลงสูพ้ืนโลกตอหน่ึงหนวยตารางเมตร  
ง. ความลึกของนํ้าฝนท่ีตกลงสูพ้ืนโลกในหนวยมลิลเิมตร หรือเซนติเมตร 

      ตอบ ขอ……………เพราะ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ปริมาณนํ้าฝนท่ีตก ตามประกาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาหมายถึงอะไร 

ก. ระยะเวลาท่ีฝนตกในวันน้ัน                         ข. ระดับนํ้าฝนท้ังหมดในวันน้ัน 
ค. นํ้าฝนท่ีตกมากท่ีสุดในแตละครัง้                   ง. ความสูงของระดับนํ้าฝนท่ีตกสูงสดุ 

      ตอบ ขอ……………เพราะ………………………………………………………………………………………………………………… 
                2.2 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง พรอมท้ังมีการบันทึกเสียงในขณะท่ีทําการสัมภาษณ โดยผูวิจัยได
ดําเนินการขออนุญาตในการเก็บขอมูลจากนักเรียน    ซึ่งเปนคําถามท่ีตองการทราบถึงความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใชการจัดการเรียนรู พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) เรื่อง ลมฟาอากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชคําถาม
ในการสัมภาษณในประเด็นตางๆ ดังน้ี 1. นักเรียนคิดวาการเกิดเมฆและฝน เกิดข้ึนไดอยางไร 2. นักเรียนคิดวาการเกิด
ลมมรสุม พายุฟาคะนอง และพายุหมุนเขตรอนเกิดข้ึนไดอยางไร 3. นักเรียนคิดวาการพยากรณอากาศมีประโยชนตอ
นักเรียนอยางไร 4. สาเหตุท่ีทําใหการพยากรณอากาศคลาดเคลื่อนมีอะไรบาง เปนตน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรกอนเรียนโดยใหนักเรียนทดสอบแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง
ลมฟาอากาศ จากน้ันนําผลการทดสอบมาวิเคราะหและจัดกลุมตามลักษณะของคําตอบตามเกณฑ เพ่ือจําแนกระดับ
ความเขาใจมโนมติของนักเรียน  
         2. ดําเนินการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน เรื่องลมฟาอากาศ โดยใชวิธีการสอนแบบ Predict-Observe-
Explain (POE) ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูจนครบทุกแผน      
         3. ทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรโดยใชแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศหลังเรียน นําผล
การทดสอบมาวิเคราะหและจัดกลุมตามลกัษณะของคําตอบตามเกณฑ เพ่ือจําแนกระดับความเขาใจมโนมติของนักเรียน 
รวมถึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรตามเกณฑ 
          4. ครูทําการสัมภาษณเก่ียวกับมโนมติทางวิทยาศาสตร เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ครูทําการ
สัมภาษณหลังเลิกเรียน โดยจะเปนการสัมภาษณเปนรายบุคคลโดยการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย จํานวนนักเรียน 10 คน 
ใชเวลาในการสัมภาษณคนละประมาณ 10 นาที แลวทําการบันทึกเทปขณะการสัมภาษณเก่ียวกับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรและนําไปวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
  1. วิเคราะหคําตอบของนักเรียนเปนรายขอ จากแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร โดยตรวจคําตอบของ
นักเรียน แลวจัดแบงคําตอบเปนกลุมๆ ตามลักษณะของคําตอบ ใหคะแนนคําตอบโดยใชเกณฑการใหคะแนนของ 
Westbrook and Marek (1991, 1992 cited in Wancharee Mungsing, 1993) จากน้ันนับความถ่ี และหาคารอยละ
ของจํานวนนักเรียนในแตละระดับคะแนน กอนเรียนและหลังเรียน  
         2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยทําการจัดกลุม มโนมติทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดจากแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร หลังเรียนนับความถ่ีและหาคารอยละของจํานวน
นักเรียนในแตละระดับคะแนน   
         3. แบบสัมภาษณ แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทําการบันทึกเทป
ขณะการสมัภาษณเก่ียวกับมโนมติทางวิทยาศาสตรและนําไปวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
                  การวิจัยครั้งน้ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่องลมฟาอากาศ ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการสอน  พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมโนมติ สามารถ
ตรวจสอบได จากคําตอบของนักเรียนจะมีเกณฑอยู 5 ระดับ ดังน้ี 
                 1.  ความเขาใจท่ีถูกตอง (Complete understanding: CU) หมายถึง คําตอบของนักเรียนถูกและให
เหตุผลถูกตองสมบูรณ ครบองคประกอบท่ีสําคัญของแตละแนวคิด       
                 2.  ความเขาใจท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (Partial understanding: PU) หมายถึง คําตอบของนักเรียน
ถูกตองและใหเหตุผลถูกแตขาดองคประกอบท่ีสําคัญบางสวน  

            3. ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน (Partial understanding with specific alternative 
conception: PS) หมายถึง นักเรียนเลือกคําตอบถูกแตใหเหตุหรือเลือกคําตอบไมถูกแตใหเหตุผลถูกตองบางสวน                                         

            4. ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน (Alternative conception: AC) หมายถึง คําตอบของนักเรียนแสดงความ
เขาใจท่ีคลาดเคลื่อนท้ังหมด  

     5. ไมเขาใจ (No understanding: NU) หมายถึง คําตอบของนักเรียนกับคําถามหรือนักเรียนไมตอบ
คําถาม  

     ซึ่งจากคําตอบของนักเรียนจะเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน  ท้ัง 5 เรื่อง ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟา
อากาศ กิจกรรมการเรียนการสอนใชรูปแบบการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)   

  

เร่ือง 

รอยละการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

NU AC PS PU CU 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

การเกิดเมฆ ฝน 34.38 0 18.75 6.25 31.25 3.13 15.63 9.38 0 81.25 
พายุฟาคะนอง              50 9.38 18.75 9.38 21.88 6.25 6.25 3.13 3.13 71.88  

พายุหมุนเขตรอน   50 6.25 12.50 9.38 31.25 3.13 6.25 9.38 0 71.88 

ลมมรสุม   43.75 9.38 18.75 15.63 25.00 3.13 3.13 9.38 9.38 62.50 
การพยากรณ
อากาศ 

53.13 6.25 18.75 6.25 21.88 3.13 6.25 0 0 84.38 

 
จากตารางพบวา การเกิดเมฆ ฝน กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมเขาใจ (NU) คิดเปนรอยละ

34.38   นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 18.75  นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน(PS)  คิดเปนรอยละ31.25 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแตไม
สมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 15.63   หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน 
การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU)   คิดเปนรอยละ 81.25 มี
นักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (PS+AC) คิดเปนรอยละ 9.38  พายุฟาคะนองกอนเรียน นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
ท่ีไมเขาใจ (NU) คิดเปนรอยละ 50 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (AU) คิดเปนรอยละ 18.75 
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน(PS) คิดเปนรอยละ  21.88 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร
ท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (PU)  คิดเปนรอยละ 6.25 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง คิดเปนรอยละ 
3.13 หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย 
(POE)  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU) เพ่ิมข้ึน  คิดเปนรอยละ 68.75 มีนักเรียนท่ีมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 3.13 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน 
(PS+AC+NU) คิดเปนรอยละ 25.01 พายุหมุนเขตรอน กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมเขาใจ (NU) คิด
เปนรอยละ 50 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 12.50 นักเรียนมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน(PS)  คิดเปนรอยละ 31.25 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแตไม
สมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 6.25 หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน การ
พยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU)   คิดเปนรอยละ 71.88 มีนักเรียน
ท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ี
คลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) คิดเปนรอยละ 18.76 ลมมรสุม  กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมเขาใจ 
(NU) คิดเปนรอยละ 43.75 นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 18.75 นักเรียนมีมโน
มติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนบางสวน(PS)  คิดเปนรอยละ  25.00  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแต
ไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 3.13   และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU) คิดเปนรอยละ 9.38 
หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอน การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)  
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นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU)   คิดเปนรอยละ 62.50 มีนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง
แตไมสมบูรณ (PU) คิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) คิดเปน
รอยละ 28.14 การพยากรณอากาศกอนเรียนนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมเขาใจ (NU) คิดเปนรอยละ 53.13 
นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (AC) คิดเปนรอยละ 18.75  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ี
คลาดเคลื่อนบางสวน(PS)  คิดเปนรอยละ  21.88 และนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองแตไมสมบูรณ (PU) 
คิดเปนรอยละ 6.25  หลังจากนักเรียนไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการการพยากรณ- สังเกต –
อธิบาย (POE)  นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU) เพ่ิมข้ึน  คิดเปนรอยละ 84.38 นักเรียนท่ีมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) คิดเปนรอยละ 15.63  

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาสาเหตุท่ีนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการท่ีนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอ แตเพ่ือเปนการสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE)ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูควรใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูมโนมติทางวิทยาศาสตรและนํามโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีเกิดจากการเรยีนรูน้ันมาอธิบายใหเหตุผลในการตอบ
แบบวัดมโนมติจนไดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอน การพยากรณ- สังเกต –อธิบาย 

(POE)  ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU)เพ่ิมข้ึนทุกมโนมติ ไดแก การเกิดเมฆ ฝน  

พายุฟาคะนอง พายุหมุนเขตรอน ลมมรสุม และการพยากรณอากาศ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการสอน 

การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) นักเรียนมมีโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU)มากท่ีสุด คือ การพยากรณ

อากาศ (รอยละ 84.38)  และนักเรียนมมีโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง (CU)นอยสุด คือ ลมมรสุม (รอยละ 62.50) 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ลมฟาอากาศ กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบการการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) พบวาผลการศึกษามโนมติการเกิดเมฆ ฝน  
พบวากอนเรียนไมมีนักเรียนท่ีมีมโนมตท่ีิถูกตองแตหลังเรยีนนักเรยีนมีมโนมติท่ีถูกตองคิด เปนรอยละ 81.25  นักเรียนมี
มโนมติท่ีถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอยละ 9.38  และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนคิดเปนรอย
ละ 9.38 ผลการศึกษามโนมติพายุฟาคะนอง พบวา กอนเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 3.13 และ
นักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 96.88  แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปน
รอยละ 68.75 นักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอยละ 3.13 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ี
คลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 25.01 ผลการศึกษามโนมติพายุหมุนเขตรอน พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนท่ีมีมโนมติท่ี
ถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 71.88  นักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองแตไมสมบูรณคิดเปนรอย
ละ 9.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 18.76 ผลการศึกษามโนมติลมมรสุม 
พบวากอนเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อน
คิดเปนรอยละ 90.63 แตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิดเปนรอยละ 62.50 นักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองแตไม
สมบูรณคิดเปนรอยละ 9.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 28.14  ผลการศึกษา
มโนมติการพยากรณอากาศ  พบวา กอนเรียนไมมีนักเรียนท่ีมีมโนมติท่ีถูกตองแตหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองคิด
เปนรอยละ 84.38 และนักเรียนท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนคิดเปนรอยละ 15.63 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กอน
เรียนนักเรียนมีความเขาใจมโนมติตั้งแตระดับความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนตั้งแตระดับความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(PU+PS+AC+NU) แตหลังเรียนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตรจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
(PU+PS+AC+NU) ไปสูความเขาใจท่ีถูกตอง (CU) มากข้ึน ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 32 คน ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตรจากทุกระดับไปท่ีความเขาใจท่ีถูกตอง (CU) จนไดคะแนนเฉลี่ยสูง
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เพ่ิมข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติมณี บํารุงไร (2553) ไดศึกษาการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและ

การเคลื่อนท่ี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) 
พบวา หลังเรียน นักเรียนไดพัฒนามโมติทางเลือกไปสูมโนมติวิทยาศาสตร มากกวารอยละ 70 ศรีลักษณ ปุณประเสริฐ 
(2554) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชวิธี

สอนแบบ การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) พบวา นักเรียนรอยละ 70 มีความเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร
สูงข้ึนเมื่อไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ POE และมีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ (CU+PU) สูงข้ึนและมีมโนมติท่ี
คลาดเคลื่อน (PS+AC+NU) 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาสาเหตุท่ีนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการท่ีนักเรียนมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับมโนมติท่ีเพียงพอ แตเพ่ือเปนการสงเสริมมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองดวยการจัดการเรียนรูโดย 

การการพยากรณ- สังเกต –อธิบาย (POE) ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูควรใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมโนมติทาง

วิทยาศาสตรและนํามโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีเกิดจากการเรียนรูน้ันมาอธิบายใหเหตุผลในการตอบแบบวัดมโนมติจนได

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี   
1. ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังนี ้ 
      1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของกลุมเปาหมาย คํานึงถึงเพศ 

และวุฒิภาวะ ความพรอม เพ่ือจะไดจัดกิจกรรมหรือสถานการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอ
ผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานทางความรูนอยไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ  
 2. ขอเสนอแนะในทําวิจัยคร้ังตอไป  

      1. ควรนํามโนมติท่ีนักเรียนไมผานเกณฑการพัฒนาไปศึกษาวิจัยตอไปเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาให
ชัดเจนยิ่งข้ึน เชน ลมมรสุม พายุฟาคะนอง 

      2. ควรสํารวจมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคลื่อนและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ การการพยากรณ- 
สังเกต –อธิบาย (POE) เพ่ือพัฒนามโนมติท่ีคลาดเคลื่อนใหกับนักเรียนจะชวยใหนักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ี
ถูกตอง 
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1การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชน
วัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

Learning achievement about the science learning achievement of grade 5 students of 
Thammajak Municipal School, Phitsanulok that have been managed by the CIPPA model  

 

ศุภรดา  ฉิมปาน1 สุธิรา ดอกไมทอง2 เฉลิมชัย สังโยคะ1 และธนสาร เพ็งพุม1 
Suparada Chimpan1  Suthira Dokmaithong2  Charurmchai  Sungkayo 1 and Thanasarn  

Pengphum1 

 
1สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

2 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร 

 
บทคัดยอ 

               การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชุมวัดธรรมจักร 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 1 หองเรียนจํานวนนักเรียน 25 คน  
ดําเนินการโดยใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก  การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติแบบ t-test แบบ Dependent Sample 
ผลการวิจัยปรากฏผลไดดังน้ี 

 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา              

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to find out the science learning achievement of grade 5 
students of Thammajak Municipal School, Phitsanulok based on the CIPPA model. The sample group 
was 25, grade 5 students in the second semester, academic year 2017, Thammajak Municipal School, 
Phitsanulok. The research was conducted by using the pattern about One Group Pretest-Posttest 
Design. The equipments of this research were the 5E-Inquiry Instruction with the Questioning 
Technique and the science learning achievement test of choice 4 options. The data was analyzed 
using the T-test Dependent Sample.   
 The result of the study was the student that have been managed by the CIPPA model have 
the science learning achievement better than before using this technique. It was statistically 
significant at 0.05 level. 

 
Keywords: CIPPA model Education/ Achievement 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
                วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน  

ท้ังในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตางๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตางๆใชเพ่ืออํานวยความสะดวก

ในชีวิตและในการการทํางาน ลวนเปนผลของวิทยาศาสตรผสมผสานเขากับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ ความรู

วิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและความเขาใจปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี

อยางมาก ทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญใน

การคนหาความรูความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2546 : 1) วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) ทุก

คนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพ่ือท่ีจะใหมีความรูความเขาใจโลก

ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึนและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2541 : 1) 

                พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในมาตรา 23 เนนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ

และตามอัธยาศัย ใหความสําคัญของการบูรณาการความรู  คุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสมของระดับ

การศึกษาในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรน้ันตองเกิดท้ังความรู ทักษะและเจตคติดานวิทยาศาสตรรวมท้ังความรู

ความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541 : 9) การจัดการศึกษา

วิทยาศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนกระบวนการไปสูการสราง

องคความรู  โดยผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทุกข้ันตอน ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมหลากหลาย ท้ังเปนกลุมและเปน

รายบุคคล โดยอาศัยแหลงเรียนรูท่ีเปนสากลและทองถ่ิน โดยผูสอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู กระตุน แนะนํา 

ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพ่ือเช่ือมโยงความรูความคิดกับกระบวนการทางวิทยาศาสตรนําไปใชในการดํารงชีวิต 

และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม (กรมวิชาการ. 2544 : 3-5, 37) 

                ทุกหนวยงานของรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  ไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดย วารี ถิระจิตร (อางถึงใน สุรีรัตน เนียมสลุต. 2541 : 43) กลาวถึงวิธีสอนโดยยึดนักเรียน

เปนศูนยกลางวา เปนวิธีการท่ีครูมีบทบาทนอยลงแตจะเพ่ิมบทบาทใหนักเรียนมากข้ึน ครูจะเปนผูคอยยอมรับการ

แสดงออกของนักเรียน นักเรียนจะเกิดประสบการณดานตางๆ จากทํางานรวมกัน ไดมีโอกาสอภิปรายและขณะเดียวกัน

ไดมีโอกาสอภิปรายและขณะเดียวกันไดมีโอกาสประเมินผลความกาวหนาของตนเอง สําหรับการสอนโดยใหนักเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนน้ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา นอกเหนือจากการไดรับแตเน้ือหาเพียงอยางเดียว 

แตเน่ืองจากความเปนจริงในขอน้ีวา ไมมีรูปแบบการสอนใดดีท่ีสุดแตเพียงอยางเดียวท่ีครูนํามาสอนใหบรรลุทุก

จุดประสงค  

                จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาโดย สอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ในหนวยการเรียนรูท่ีผานมา เรื่อง 

สมบัติของวัสดุกับการนําไปใช พบวานักเรียนยังไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญจากการเรียน ท้ังภาคความรูและ

ภาคปฏิบัติจึงมักเกิดปญหาท่ีวา จะสังเกตอะไร ปฏิบัติอะไร แกปญหาอยางไร บันทึกอยางไร ไดอะไรจากการปฏิบัติ และ

ควรไดรับการพัฒนาดานการคิดเปน ทําเปน จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูยังเปนปญหาสําหรับครู 

ผูวิจัยจึงศึกษาคนควารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนอยางแทจริง 
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โดยการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม นอกจากน้ันชวยพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ

จํานวนมากอาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและกระบวนการแสวงหาความรู 

ซึ่งสอดคลองกับ (ทิศนา แขมมณี. 2554 : 87) ซิปปา (CIPPA) เปนหลักการหรือแนวคิดซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆใหแกผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” น้ีสามารถใชวิธีการ

และกระบวนการท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงท่ีผูเขียนไดนําเสนอไวและไดมีการ

นําไปทดลองใชแลวไดผลดี ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม  ข้ันท่ี 2 

ข้ันการแสวงหาความรู ข้ันท่ี 3 ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ข้ัน

ท่ี 4 ข้ันแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันท่ี 5 ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู ข้ันท่ี 6 ข้ันแสดงผลงาน ข้ันท่ี 

7 ข้ันการประยุกตใชความรู 

                ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดนําการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปามาใชในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิป

ปา ท้ังน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและนําไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

   เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

                ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัด
ธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
                1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการพัฒนา 

                      กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานเทศบาล 4 ชุมชนวัด

ธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

                2. เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 

                      เน้ือหาท่ีผูวิจัยไดใชสําหรับการพัฒนานักเรียนกลุมน้ี ไดแก เน้ือหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง แรงและความดัน  

                3. ตัวแปรท่ีศึกษา 

                3.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระวิชา

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

                3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง แรง

และความดัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

4. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

                ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการจัดการเรียนรู

จํานวน 4 สัปดาห รวมระยะเวลา 10 ช่ัวโมง 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเกิดความรู 
ความคิด และการตัดสินใจอยางเปนระบบสามารถสรางความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง นักเรียนมีบทบาทมากใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งมีข้ันตอนท่ีสําคัญ 7 ประการดังน้ี (ทิศนา 
แขมมณี. 2542 : 7) 
 1. ข้ันการทบทวนความรูเดิม 
ข้ันน้ีเปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียนเพ่ือชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมของตนซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการตางๆไดอยางหลากหลาย 
 2. ข้ันการแสวงหาความรูใหม 
ข้ันน้ีเปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตางๆซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาใหผูเรียน
หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงตางๆเพ่ือใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 
 3. ข้ันการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูท่ีหามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของ
ขอมูล/ประสบการณใหมๆ โดยใชกระบวนการตางๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการ
อภิปรายและสรุปความเขาใจเก่ียวกับขอมูลน้ันๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกับความรูเดิม 
 4. ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบคามรูความเขาใจของตน รวมท้ังขยายความรูความเขาใจ
ของตนใหกวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผุอ่ืนและไดรับประโยชนจากความรู ความ
เขาใจของผูอ่ืนไปพรอมๆกัน 
 5. ข้ันการสรุปจัดระเบียนความรู และวิเคราะหกระบวนการเรียนรู 
ข้ันน้ีเปนข้ันของการสรุปความรูท่ีไดรับท้ังหมด ท้ังความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งท่ีเรียนใหเปนระบบระเบียบเพ่ือ
ชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย รวมท้ังวิเคราะหกระบวนการเรียนรูท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน 
 6. ข้ันการปฏิบัติ และ/หรือ การแสดงผลงาน 
หากขอความรูท่ีไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ ข้ันน้ีจะเปนข้ันท่ีชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตน
ใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิด
สรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูท่ีได ข้ันน้ีจะเปนข้ันปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติดวย 
 7. ข้ันการประยุกตใชความรู 
ข้ันน้ีเปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตางๆท่ีหลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่องน้ันๆ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

รูปแบบการสอนโดยโมเดลซิปปา เรื่อง 
แรงและความดัน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรม การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 25 คน โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชน
วัดธรรมจักร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
                กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 25 คน คน โรงเรียนเทศบาล 4 
ชุมชนวัดธรรมจักร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียนจากท้ังหมด 2 หองเรียน 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 แบบคือ เครื่องมือท่ีใชในการสอนและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
                 2.1 เครื่องมือท่ีใชในการสอน คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา 
เรื่อง แรงและความดัน จํานวน 5 แผน ระยะเวลา 10 ช่ัวโมง 
                 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรู วิทยาศาสตร  เรื่ อง แรงและความดัน  เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํ านวน 20 ขอ                      
มีคาความยากระหวาง 0.24-0.80  คาอํานาจจําแนกมีคาตั้งแต 0.24 ข้ึนไป  
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
                3.1 ในแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เรื่อง แรงและความดัน 
ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 
                      3.1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
                      3.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานชวงช้ัน  ตัวช้ีวัด  คําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู เรื่อง แรงและความดัน 
                      3.1.3 ศึกษารูปแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เพ่ือสรุป
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
           3.1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา  จํานวน 5 แผน  ใชเวลา 10 คาบ ซึ่งแตละ
แผนการเรียนรู  ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 
   3.1.4.1 มาตรฐาน 
   3.1.4.2 สาระสําคัญ 
   3.1.4.3 จุดประสงคปลายทาง 
   3.1.4.5 จุดประสงคนําทาง 
   3.1.4.6 สาระการเรียนรู 
   3.1.4.7 กิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.1.2.8 สื่อ/แหลงเรียนรู 
   3.1.2.9 การวัดและประเมินผล 
 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่อง แรงและความดัน เปน
แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามจุดประสงค และเน้ือหาวิชาเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ขอ ตองการใชจริง 20 ขอ โดยมีข้ันตอนในการสราง ดังน้ี 
                      3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดและการประเมินผล  การสรางเครื่องมือวัดผล
ทางวิทยาศาสตร 
                      3.2.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 คูมือครูและเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 เพ่ือสรางแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร  โดยแบงพฤติกรรมท่ีจะวัดออกเปน 4 ดาน 
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   3.2.2.1 ดานความรู – ความจํา  
   3.2.2.1 ดานความเขาใจ 
   3.2.2.1 ดานการนําไปใช 
   3.2.2.1 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
                      3.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตาม
ตารางวิเคราะหขอสอบจํานวน 40 ขอ 
                      3.2.4 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตรจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ
ความชัดเจนของขอคําถาม  ความเหมาะสมของตัวเลือก  ความสอดคลองของพฤติกรรมท่ีตองการวัด  โดยพิจารณาคัด
ขอสอบท่ีมีคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาตั้งแต 0.67 ข้ึนไป  ซึ่งเปนแบบทดสอบท่ีมีความตรงในการวัดตามจุดประสงค
การเรียนรู 
                      3.2.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเคยเรียนเรื่องน้ีแลวท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียนเพ่ือคาความยากงาย (p)   คา
อํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ดังน้ี 
  - นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  โดยขอท่ีตอบถูกให 1  คะแนน  สวนขอ
ท่ีตอบผิดหรือตอบมากกวา 1 คําตอบให 0 คะแนน  เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว  นํามาเรียงคาจากสูงไปต่ําและ
ตัดกลุมสูงออกโดยใชสัดสวน 50% แลวแยกกระดาษคําตอบออกเปน 2 ชุด คือ กลุมสูง 1 ชุด  กลุมต่ํา 1 ชุด 
  - หาคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเปนรายขอ 
  - คัดเลือกขอสอบท่ีคาความยากงายอยูท่ี 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูท่ี      0.20 – 
1.00 จากขอสอบ 40 ขอ คัดเลือกไวจํานวน 20 ขอ พบวามีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง        0.24 - 0.80 คา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.24-0.72  
                      3.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีคัดเลือกไว 20 ขอไปทดสอบกับ
นักเรียนท่ีเรียนเรื่อง แรงและความดัน ซึ่งนักเรียนเคยเรียนเรื่องน้ีแลว และไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ  โดยคํานวณจากสูตร K-R20 ของคูเดอรริชารดสัน  ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.14386 
                      3.2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยางช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หอง 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร     
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  
4. แบบแผนของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group 
Pretest – Posttest  Design ซึ่งมีแบบทดลอง ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุมตัวอยาง กอนสอบ การทดลอง หลังสอบ 

E T1 X T2 

สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย 
E แทน กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสอนแบบ  

   โมเดลซิปปา 
T1 แทน การสอบกอนท่ีจะจดัระทําการทดลอง 
X แทน การใชบทเรียนสาํเร็จรูป 
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T2 แทน การสอบหลังจากท่ีไดจัดกระทําการทดลอง 
 
 
5. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
                ผูวิจัยไดดําเนินการทําวิจัยโดยการสอนดวยตนเอง ตามข้ันตอนตอไปน้ี 
                 5.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนขอละ 1 คะแนนรวม 20 คะแนน  แลวนําคะแนนสอบท่ี
นักเรียนแตละคนทําไดเก็บไว 
                5.2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตรสาหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
แบบโมเดลซิปปา 
                5.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาโดยจัดการเรียนรูจํานวน 5 
แผน  
                5.4 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียน
การสอนแบบโมเดลซิปปา ซึ่งมีขอคําถามท่ีเก่ียวของกับเรื่อง แรงและความดัน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวม
จํานวนท้ังหมด 20 ขอ (เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนการทดลองแตเรียงขอสลับกัน) 
                5.5 วิเคราะหหาคาเฉลี่ยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคะแนนการหาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา 
6. การวิเคราะหขอมูล 
                ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการสอนโดยแบบโมเดลซิปปา มาวิเคราะหขอมูลตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 
                6.1 การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง 
แรงและความดัน มีวิธีการ ดังน้ี 
                      6.1.1 หาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
แรงและความดัน 
                      6.1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง แรง
และความดัน ของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรียนและหลังเรียนโดยการสอนแบบโมเดลซิปปา ดวยสถิติการทดสอบที 
ชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน (t-test dependent Samples) 
7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

7.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
                      7.1.1 หาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คาเฉลี่ย ( X ) โดยใชสูตร  

   
N

X
X ∑=  

   เมื่อ X   คือ คาเฉลี่ย 

     ΣX  คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N   คือ จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

          7.1.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร 
     
 
 
 

1)(nn

X)(Xn
S.D.
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−
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  เมื่อ S.D. คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X คือ คาคะแนน 

   ΣX2 คือ ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

   (ΣX)2 คือ กําลังของของคะแนนผลรวม 
   n คือ จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 7.2 การหาคณุภาพของแบบทดสอบ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
7.2.1 คาดัชนีความสอดคลองของเน้ือหา โดยใชสูตร  

     
N

R
IOC ∑=  

   เมื่อ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

     ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
     N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

7.2.2 การคํานวณหาคาความยาก (P)  ของแบบทดสอบโดยใชสูตร  

     
N
R

P =  

   เมื่อ P แทน คาความยาก 
     R แทน จํานวนคนท่ีตอบถูกในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
     N แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 

 การแปลความหมาย  สามารถแสดงการแปลความหมายของระดับความยากงาย ดังน้ี 

ระดับความยาก (P) ความหมาย 
0.80 – 1.00 งายมาก 
0.60 – 0.79 คอนขางงาย 
0.40 – 0.59 ยากงายพอเหมาะ 
0.20 – 0.39 คอนขางยาก 
0.00 – 0.19 ยากมาก 

 7.3 การวิเคราะหคะแนนจากการทดสอบ  โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกลุมเดียวกอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง แรงและความดัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โดย
ใชสูตร t – test  
    
 
 
 

          df   = n – 1  

    เมื่อ  D  คือ ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
       แตละคนคํานวณโดยนําคะแนนกอนเรียนของแตละคนตั้ง 
       แลวลบดวยคะแนนหลังเรียนของแตละคนหรือจะใชคะแนน 
       หลังเรียนตั้งแลวลบดวยคะแนนกอนเรียนก็ได 

    ΣD คือ ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
       ของนักเรียนทุกคน 

1n
D)(Dn

D
t

22

−
∑−∑
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    D2  คือ ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
       แตละคนยกกําลังสอง 

    ΣD2 คือ ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
       ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

    (ΣD)2 คือ ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
       ของนักเรียนทุกคนยกกําลังสอง 
    n – 1 คือ จํานวนนักเรียนท้ังหมดลบดวย 1 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

                ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                   ตารางผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา 
โดยใชสถิติ t-test Dependent Sample  

กลุมทดลอง n k X� S.D. t 

กอนเรียน 25 20     10.04       3.43 6.89 

หลังเรียน 25 20     12.60       3.81 
 

(t .05 df = 24 = 1.711) 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 2 พบวา  คะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปาเทากับ 10.04 และ 3.43 
ตามลําดับ   และหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา  มีคะแนนเฉลี่ยและความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 12.60 และ 3.81 ตามลําดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและ
หลังเรียนพบวา   นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคาสงูข้ึน   แสดงวาคะแนนมีการกระจายมากข้ึน คือ หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรแตกตางกัน 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการสอนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ปรากฏผลดังน้ี 
ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการทดลอง คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบโมเดลซิปปาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.5 
อภิปรายผล  

การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิการสอนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาล 4 

ชุมชนวัดธรรมจักร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดการเรยีนรูแบบโมเดลซิปปา สามารถอภปิรายผลไดดังน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
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จากการวิจัยพบวา หลังทดลองนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนตามหลักซิปปามีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ

เรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีการใช

กระบวนการทางสติปญญา และสวนรวมในการเรียนท้ังทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ซึ่งมีข้ันตอนการสอน

โดยเริ่มจาก ข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนการสํารวจความรูเดิมหรือเสริมในสิ่งท่ีผูเรียนยังไมมี ข้ันท่ี 2 ข้ันการสราง

แสวงหาความรูใหม เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและอยากรูอยากเห็น พยายามแสวงหาคําตอบของขอสงสัย

เหลาน้ัน จนสามารถสรางความรูดวยตนเอง ข้ันท่ี 3 ข้ันศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหม

กับความรูเดิม เปนการนําความรูท่ีไดรวบรวมไวมาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ เนนใหนักเรียนไดศึกษาจากแหลง

ความรูตางๆ ฝกใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนตางๆเพ่ือคนควาและไดมาซึ่งคําตอบ ข้ันท่ี 4 ข้ันการแลกเปลี่ยนความรู

ความเขาใจกับกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันท้ังในกลุมและระหวางกลุม ท่ีไดจากการศึกษา

คนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมข้ันท่ีผานมา เปนการฝกและสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันท้ังในกลุม

และระหวางกลุม ท่ีไดจากการศึกษาคนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมท่ีผานมา เปนการฝกและสงเสริมใหนักเรียน

กลาคิด กลาแสดงออก รูจักตั้งคําถาม เตรียมคําตอบโดยมีครูเปนผูดูแลและใหคําช้ีแนะเพ่ิมเติม และยังเปนการเปด

โอกาสใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปและจัดระเบียบ

ความรู หลังจากมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูกันแลว ครูและนักเรียนจะมีการสรุปความรูอีกครั้งหน่ึง และมี

เทคนิควิธีการท่ีทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดงายๆ และมีความคงทนในการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับความ

สนุกสนาน ผอนคลาย ข้ันท่ี 6 ข้ันการแสดงผลงาน เมื่อแสดงผลงานทางวิทยาศาสตรและการประเมินผล เปนการฝก

เสนอความคิดของการจัดการเรียนการสอนเสร็จในแตละครั้ง นักเรียนจะมีผลงานของกลุมออกมา ข้ันท่ี 7 ข้ันการ

ประยุกตใชความรู เปนการเนนใหผูเรียนรูจักฝกและสงเสริมการนําความรู ความเขาใจของตนเองท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี

เรียนไปใชในสถานการณตางๆ เพ่ือเปนการแกปญหา ตลอดจนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และเปนการสงเสริมให

นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนเพราะเปนเรื่องใกลตัวผูเรียน ทําใหมีความอยากรูอยากเห็นและอยากเรียนในครั้ง

ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ บุญฤดี แซลอ (2545 : บทคัดยอ) ท่ีไดทําวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดย

ใชรูปแบบการเรียนการสอนซิปปาท่ีมีผลตอสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม

ประสบการณตรงและเรียนรูเน้ือหาควบคูไปกับกระบวนการจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาน้ันๆและสงผลให

คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ในการนําผลการวิจัยไปใชครูผูสอนควรศึกษาข้ันตอนของการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิป

ปาใหเขาใจกอนนําไปใช เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1.2 ควรมีการนําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปาไปใชประกอบการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตรในเรื่องอ่ืนๆอีก เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางคงทน และสามารถนําเอาความรูไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไปได 

  1.3 ครูผูสอนควรจะแนใจวานักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทํางานกลุม มากนอยเพียงใด ถา

หากพบวาผูเรียนยังขาดทักษะในดานการทํางานกลุม ครูผูสอนควรจะมีการฝกทักษะการทํางานกลุมกอน เน่ืองจาก

กระบวนการกลุมมีบทบาทและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง สารในชีวิตประจําวัน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 
ปท่ี 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR 

The development of science learning achievement on substance in daily life of Grade 2 
students  by using CCR learning activities 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวังแขมวิทยาคม 
จํานวน 37 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( x�  )  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t - test for dependent sample 

ผลการวิจัยพบวา 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05 และหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวา
เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This purposes of this research were to determine the efficiency of learning plans by using 

CCR to develop learning achievement of science on substance in daily life of Grade 2 students  
on criteria 80 / 80, to compare learning achievement before and after learning to examine the 
learning satisfaction of Grade 2 students to develop learning achievement The sample of this 
research were 37 Grade 2 students in semester 1/2560 of WangKhamwittayakom school They 
were selected by cluster random sampling. The instruments used in this research were (1) plan of 
learning activities by using CCR on substance in daily life (2) Science achievement test on 
substances in daily life (3) Satisfaction questionnaires of students towards the learning activities 
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by using CCR on substance in daily life. Statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation and dependent sample t – test. 

The result found that;  
1. Learning plan by using CCR to develop learning achievement of science on substance 

in daily life of  Grade 2 students has efficiency of the process and results is higher than the 
criteria.   

2. The learning achievement of Grade 2 students after learning higher than before 
learning were significantly different at .05 level. In addition, the learning achievement of Grade 2 
students after learning by using CCR higher than criteria at 60 percent and were significantly 
different at .05 level. 

3. The satisfaction of Grade 2 students was high level.   
 
Keyword: learning activities by using CCR / Learning Achievement / Satisfaction  
  
ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสังคมและการดําเนิน
ชีวิตของคนอยางมาก การเตรียมคนใหพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงจึงตองอาศัยการจัดการศึกษาท่ีมีความ
หลากหลายและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ความหลากหลายท้ังระบบการจัดการศึกษาและหลากหลาย 
ในวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนแตละคน  โดยยึดนักเรียนสําคัญท่ีสุด  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข (ประเวศ วะส,ี 2550) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 22 
กลาววา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และยึดวา
นักเรียนสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติและ 
เต็มตามศักยภาพ  และมาตรา 24 ท่ีกําหนดวา  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ ตามวรรคท่ีสองและวรรคสามไดกลาวไววา การฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)  

วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ 
มีทักษะท่ีสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบไดวิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหง
ความรู (Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรู
ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรค มี
คุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑, 2551) ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแต
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

ในปจจุบันการจัดการเรียนรูท่ีสามารถถายทอดความรูความเขาใจ และชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตรน้ัน มีมากมายหลายรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning จัดเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหน่ึงท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหเด็กได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันเพ่ือใหไดฝกทักษะการคิด ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคซึ่งถือวามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิต
อยางมาก ดังน้ัน ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีปะสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR ถือวาเปนกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง 
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ท่ีสามารถชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง และสามารถแกปญหาเปนโดยมีครูท่ีทําหนาท่ี ช้ีนําหรือช้ีแนะใน 
การเรียนการสอนเทาน้ันโดยการเรียนการสอนจะใชวิจัยเปนฐานการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยประกอบดวย  
1.จิตตปญญาศึกษา (Contemplative ) คือ การศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางแทจริงเห็น

คุณคาและใสใจในจิตใจของมนุษย โดยมุงพัฒนาคุณภาพดานในหรือมิติทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย 
และการตระหนักรูในตนเอง (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2553) 2. ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เปนเทคนิค
หน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรู เปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จโดยมุงเนนใหบุคลากรในองคกร 
มีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน และองคกรมีความพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงโดย Coaching เปนผูสอน
งาน (Coach) การสอนงานเปนเทคนิคหน่ึงในการพัฒนานักเรียนของตนเอง Mentoring การเปนพ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เปนการใหผูท่ีมีความรูความสามารถ หรือเปนท่ียอมรับคอยใหคําปรึกษา และแนะนํา (สมเกียรติ  ทานอก, 2556)   
3. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน หรือ Research – Based Learning (RBL) เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิด  
การทํางานท่ีเปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการในการแกปญหา คนหาคําตอบจากการสืบคน 
และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน รายวิชาวิทยาศาสตร กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 
80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ
สงเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความ
พึงพอใจท่ีดี   
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ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหา 

 เน้ือหาท่ีใชเปนเน้ือหา เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตรงตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน  ไดแก   แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
 ตัวแปรตาม  ไดแก   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเกิดจากการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ CCR และความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีตอแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

            การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 
2560 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จํานวน 97 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนที 2  
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จํานวน 37 คน โดยการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร แบบสอบถามความพึงพอใจ รายระเอียด ดังน้ี 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 6 แผน ไดแก  

แผนการจดัการเรียนรูโดย
ใชการบูรณาการแนวคิด 

CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารใน

ชีวิตประจําวัน โดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ CCR 

ความพึงพอใจในการเรียนรูของ
นักเรียน ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโดยใชการบูรณาการ

แนวคิด CCR 
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 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่องสารปรุงแตงอาหาร (สารปรุงแตงสี) 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เรื่องกลิ่นสังเคราะห 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เรื่องการทดสอบผงชูรส 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 เรื่องสบู ผงซักฟอก และแชมพูทําความสะอาดไดอยางไร    
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่องความปลอดภัยในการใชสารในชีวิตประจําวัน (1)           
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เรื่องความปลอดภัยในการใชสารในชีวิตประจําวัน (2)           

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ มี 30 ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจํานวน 4 ตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน  

 
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหนังสือแนวทางการ
จัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 1.2 ศึกษาคนควา ตํารา ท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 1.3 กําหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับหนวยการเรียนรู ท่ี 6 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน โดยมี
สาระสําคัญคือ เปนสารสังเคราะหและสารธรรมชาตินํามาสารปรุงแตงอาหาร สารทําความสะอาด และโทษจากการ
ใชสารเคมี 

  1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR การสราง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2   

 1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม  

  ไดแก    1) นายภาษกร แจมหมอ ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ หัวหนาฝายงาน
วิชาการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม  ผูมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในฝายงานวิชาการ 

   2) นางเรณู กิตติวัฒนากูล  ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ผูมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในกลุมสาระการเรียนรู 
วิทยาศาสตร 
    3) นางสาวปราณี  เลิศแกว ตําแหนง อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ผูมีความรูความสามารถและเช่ียวชาญในสาขาวิชาวิทยาศาสตร   

ตรวจสอบประเมินความเหมาะสม และพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใช โดยใชแบบ
ประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ
การตัดสินดังน้ี  

   เหมาะสมมากท่ีสุด   มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
   เหมาะสมมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
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   เหมาะสมนอย   มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
   เหมาะสมนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 
  1.6 แกไขและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ   

  1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  จํานวน 6 แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณพรอมไปใชจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ปการศึกษา 2560 เพ่ือเก็บรวบรวมคะแนนหาคาทางสถิติ และเปรียบเทียบผลการ
เรียนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ
สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ฉบับ มี 40 ขอ โดยจะเลือกมาใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจริง 30 
ขอ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี   

 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหนังสือแนวทางการ
จัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

 2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545:60-62) เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2.3 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 

 2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจําวันวิชาวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหครอบคลุมเน้ือหา และ
เหมาะสมกับวัยนักเรียน  

 2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินความ
สอดคลองระหวาง แบบทดสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งผูเช่ียวชาญเปนชุดเดิม โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังน้ี  

   ใหคะแนน  +1   เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
      
    ใหคะแนน    0   เมื่อไมแนใจวาขอทดสอบน้ันวัดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 

ใหคะแนน   -1   เมื่อแนใจวาขอทดสอบน้ันไมวัดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
  2.6 นําแบบทดสอบยอยชุดการเรียนรูหนวยการเรียนรูนํ้าเพ่ือชีวิตไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 

(ชุดเดิม) ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความสอดคลองโดยใชคา IOC ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

+ 1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบสอดคลองตามจุดประสงค 
      0  หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 

- 1  หมายถึง แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับจุดประสงค 
โดยใชสูตร 



1015 
 

 

IOC =
∑R
N

 
 
เมื่อ  IOC  หมายถึง การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเน้ือหา

หรือพฤติกรรม 
 ∑R หมายถึง  ผลรวมของความคิดเห็นผูเช่ียวชาญทุกคน 
            N  หมายถึง  จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด 
  นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป   

      2.7 นําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต มาแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 35 คน โรงเรียนวังแขมวิทยาคมปการศึกษา 
2560 และปรับปรุงแกไขจนถูกตองสมบูรณมีคุณภาพ  

  2.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ไปหาคาความยาก
งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ พบวา แบบทดสอบมีคาความยากงาย (p) ราย
ขอระหวาง 0.23 -0.81 คาอํานาจจําแนก (r) รายขอระหวาง 0.29 ถึง 0.93 และนําแบบทดสอบมาหาคาความ
เช่ือมั่นท้ังฉบับดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีการของครอน บาค (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 99-100) พบวา มีคา
ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ เทากับ 0.78 

ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอคําถามท่ีมีพอเหมาะสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป คาความ
ยากงาย (p) ควรอยูระหวาง 0.20 -0.80 และคาอํานาจจําแนกควรมีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป หลังจากน้ันนําไปหาคา
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบควรมีคาเขา
ใกล 1.00 

  2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน ท่ีมีประสิทธิภาพ เลือก
มาจํานวน 30 ขอ แลวไปใชจริง กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคมปการศึกษา 2560 และ
เก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือคิดคํานวณหาคาทางสถิติ 

3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความพึงพอใจจากหนังสือบริหารองคกรของสมยศ นาวีการ 

(2521:40-49) 
 3.2 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือวิจัยเบ้ืองตน ของบุญชม ศรี

สะอาด (2545:63-71)  
 3.3 ศึกษาวิธีการสราง แบบสอบถามความพึงพอใจ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

มี 5 ระดับตามหลักของลิเคอรท (Likert) เพ่ือใหทราบแนวทางและหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจมาตรา
สวนประเมินคา 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการตัดสินดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 51)  

  พึงพอใจมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
  พึงพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
  พึงพอใจปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
  พึงพอใจนอย  มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
  พึงพอใจนอยท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 
 3.4 สรางแบบสอบถามตามจุดมุงหมาย ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating 

Scale) มี 5 ระดบั 
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 3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องสารในชีวิตประจําวัน เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน 
ประเมินความสอดคลอง ขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

   ใหคะแนน  +1   เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
   ใหคะแนน    0   เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
   ใหคะแนน   -1   เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไมไดตามจุดประสงค 
เชิงพฤติกรรม 
  

   3.6 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถามกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี.2541: 167) ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคา IOC ตั้งแต 
0.60 ถึง 1.00 และผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะ คือ การใชภาษาควรเรียบเรียงใหถูกตองตามโครงสรางของ
ประโยค และใหไดความหมายชัดเจน ขอคําถามท่ีความหมายคลายกันใหปรับรวมเขาเปนขอเดียวกัน 

 3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 35 คน หลังจากทดลองเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แลวนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคา IOC พบวา มีคา IOC เทากับ 1   

 3.8 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องสารในชีวิตประจําวัน สําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
การศึกษาคนควาตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชรูปแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
สารในชีวิตประจําวัน และทดสอบหลังเรียน One Group Pretest - Posttest Design 

โดยไดดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารใน
ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผูรายงานสรางข้ึน โดยใชเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง  

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด 
CCR ใชเวลาวันละ 1-2 ช่ัวโมง สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งการทดลองกระทําในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  
 3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการสอนสิ้นสุด
ลง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับท่ีใชสอบกอนการสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 4. วิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ ดังท่ีไดกลาวในหัวขอ
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 
80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) 
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียน
และหลังไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยใชการวิเคราะห
ผลแบบการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples 
 3. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องสารในชีวิตประจําวัน วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  พึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49  พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49  พึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 
80/80 
ตารางท่ี 1   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ 

แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ตามเกณฑ 80/80 (E1/E  2)  

 
 

รายการ 
คะแนนจากการจัดกจิกรรม

ระหวางเรียน 
(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
หลังเรียน 

(30) 

คะแนนรวม   2541 946 
คะแนนเฉลีย่ 68.68 25.57 

S.D. 1.97 1.69 
รอยละของคะแนนเฉลี่ย 85.84 85.23 

ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู (E1/E  2) เทากับ 85.84/85.23 
 

จากตารางท่ี 1 เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ 
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E1)  
มีคาเทากับ 85.84 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน 
(E 2)  มีคาเทากับ 85.23 แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.84/85.23  
หมายความวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการ 
ชวย ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85.23 จากเกณฑท่ีตั้งไว E1/ E  2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ตารางท่ี 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 
                  การบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน  
                  ชีวิตประจําวันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผลการทดสอบ n 𝐱� �𝐃 �𝐃𝟐 df t 
Sig. (2-
tailed) 

กอนเรียน 37 9.76 
585 9473 36 38.59* .000 

หลังเรียน 37 25.56 
*P < .05 
 จากตารางท่ี 2 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05  

3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑโดยใชการจัด   
              กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2    
              เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน 
 

ผลการทดสอบ n 𝛍 𝐱� S.D.  t Sig. (2-tailed) 

หลังเรียน 37 - 25.56 1.692  
27.17* .000 

เกณฑรอยละ 60 - 18.00 - -  
*P < .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวา  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารใน

ชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ

แนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน
ชีวิตประจําวัน 

 
ตารางท่ี 4    แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ัน  
                 มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม 
                 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน 
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รายการประเมิน  𝐱�  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. เน้ือหาท่ีเรียนไมยากเกินไปสําหรับฉัน 3.7 0.84 มาก 
2. เน้ือหาท่ีฉันเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 4.3 

(2) 
0.56 มาก 

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม

ดวยตนเอง 
4.1 0.84 มาก 

4. นักเรียนชอบและสนุกกับการทํากิจกรรม 3.9 0.77  มาก 

5. เน้ือหาในใบความรู ใบกิจกรรม อานแลวเขาใจงายมีความ

ชัดเจน 
3.9 0.74 มาก 

6. นักเรียนเขาใจมากข้ึน เมื่อคุณครูช้ีแนะเพ่ิมเติม  
 

4.2 
(3) 

0.82  มาก 

7. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
4.4 
(1) 

0.59 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเวลา 4.1 0.67 มาก 

9. นักเรียนไดทราบผลการประเมินงานของตนเองทุกช่ัวโมงท่ี

เรียน 
3.8 0.58 มาก 

10. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกับเพ่ือนๆ 

4.1 0.81 มาก 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและ
รับผิดชอบในการทํางาน 

4.2 
(3) 

0.71 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมนักเรียนใหไดประเมิน 
ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู อ่ืนตลอดจนใฝหาความรูอยาง
ตอเน่ือง   

3.8 0.78 มาก 

13. นักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกหนาช้ันเรียน 4.1 0.64 มาก 
14. นักเรียนเขาใจและจดจําไดดีข้ึนเมื่อไดลงมือปฎิบัติกิจกรรม
ดวยตนเอง 

4.1 0.86 มาก 

15. วิธีการสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.1 0.80 มาก 

16. วิธีสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมาก
ข้ึน 

4.1 0.79 มาก 

17. การเรียนโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ทําใหนักเรียนมี
ความรู เรื่อง สารในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

4.0 0.80 มาก 

18. เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียน  

4.0 0.71 มาก 

19. ฉันพอใจในคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของฉันท่ี
สูงข้ึน 

4.0 0.80 มาก 

20. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดเวลา 3.8 0.85 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.03 0.75 มาก 
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จากตารางท่ี 4 เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสาร

ในชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.4)  

เน้ือหาท่ีฉันเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.3)  และนักเรียนเขาใจ
มาก ข้ึนเมื่อคุณครูช้ีแนะเพ่ิมเติม กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.2) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ช้ีใหเห็นวามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก    
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2  
มีประสิทธิภาพ 85.84/85.23  ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05  

3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง  
สารในชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาคนควา ผูรายงานสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

1. เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 
80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 85.84 และรอยละ
ของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน (E 2)  มีคาเทากับ 85.23 
แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.84/85.23 หมายความวาแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
สารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการชวยใหนักเรียนเกิด 
การเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 85.84 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 85.23 จากเกณฑท่ีตั้งไว E1/ E  2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ
สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว โดยนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR (จิตตปญญา,การสอนระบบ 
พ่ีเลี้ยง,การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน) มาบูรณาการการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนจิตตปญญาน้ันมุงฝก
สมาธิกอนเรียนควบคูไปกับการพัฒนาจิตใจของผูเรียนในเกิดความตระหนัก มุงมั่นในการเรียนรูเปนการพัฒนา
ปญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงคไปพรอมกัน เกิดความไววางใจ สนิทสนมระหวางผูเรียนกับผูสอน กอใหเกิด
บรรยากาศท่ีดีในหองเรียน ผูเรียนมีอิสระทางความคิด กลาคิด กลาทํามากข้ึน เปนผลทําใหผูเรียนอยากจะเรียนรู
ดวยตนเอง (พิเชษฐ พินิจ และอนุศิษฏ อันมานะตระกูล, 2558)  และการสอนแบบระบบพ่ีเลี้ยงเปนการสรางความ
ตื่นตัวใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะคอยตั้งคําถามกระตุนใหผูเรยีนเกิดการคิดวิเคราะห คิดหาคําตอบอยูตลอดเวลาและ
เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (สมเกียรติ ทานอก
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และ คณะ, 2556)  และการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน หรือ Research – Based Learning 
(RBL) เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงานจาก
กระบวนการคิด การทํางานท่ีเปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการในการแกปญหา คนหาคําตอบ
จากการสืบคน และวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน 
เปนการสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยจิตใจ มีการเรียนรูอยางตอเน่ือง คิดแสวงหาความรูดวยตนเองและ
สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึนและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป 
 2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อิงอาจ (2555) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบ

วิจัยเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอนดวยการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐาน นักศึกษาเขาช้ัน

เรียนอยางสม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงานบุคคล และงานกลุมนักศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมการการสอนโดยเฉพาะ

การทํางานเปนกลุม และในการสอบปลายภาคสวนมากนักศึกษาสอบผาน และสอดคลองกับ (ศิริชัย เพชรรักษ, 

2559) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนจากประสบการณจริงโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน ผลการวิจัย 

พบวา จากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน ในการสอบปลายภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาสวนมากสอบผานทุกคน  

 3. เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารใน

ชีวิตประจําวัน พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.4)  

เน้ือหาท่ีฉันเรียนเปนเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจําวัน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.3)  และนักเรียนเขาใจ

มากข้ึนเมื่อคุณครูช้ีแนะเพ่ิมเติม กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.2) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ช้ีใหเห็นวามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยูในระดับมาก    

 

ขอเสนอแนะ 

 1 ครูผูสอนควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ
 2 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปทดลองใช
กับโรงเรียนอ่ืน ในช้ันเดียวกัน เพ่ือจะไดผลการศึกษาท่ีนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

3. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง สารในชีวิตประจําวัน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในระดับช้ันอ่ืน 
หรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ท้ังน้ี โดยการประยุกตเน้ือหา สาระ ใหเขากับวิชาน้ันๆ ใหมีความยากงายสอดคลองกับ
การเรียนรูของผูเรียน 

4. ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ใหกับครูผูสอน
ทุกกลุมสาระวิชา เพ่ือสรางความเขาใจในกระบวนการเรียนรูแบบ CCR 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 1 หองเรียนมีนักเรียนจํานวน 26 คน  
ดําเนินการโดยใชแบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ t (Dependent Sample t-test)  ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใช

คําถาม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to find out the science learning achievement of grade 8 
students using the 5E-Inquiry Instruction with the Questioning Technique. The sample group was 26 
grade 8 students in the second semester, academic year 2017, Thammajak Municipal School, 
Phitsanulok. The research was conducted by using the pattern about One Group Pretest-Posttest 
Design. The instruments used in the study of Learning management plans for the 5E-Inquiry 
Instruction with the Questioning Technique and Multiple-choice achievement test. The data were 
analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. 
 The result of the study was the student using  the 5E-Inquiry instruction with the Questioning 
had the science learning achievement better than before using this technique. It was statistically 
significant at 0.05 level. 

Keywords: 5E-Inquiry Instruction with the Questioning Technique / Achievement 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน
ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใชและผลผลติตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางานเหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร  ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มี
ทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ี
หลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู 
(K knowledge-based society)   ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร  เพ่ือท่ีจะมีความรูความ
เขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน  สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล  สรางสรรคและมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 การเรียนการสอนจึงเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาปจจัยตางๆ อันจะสงผลใหความสามารถในการ การคิด
วิเคราะห  การแกปญหา ตลอดจนการคนควาหาความรูของนักเรียนดีข้ึน  และวิธีการท่ีจะชวยพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนไดอีกวิธีหน่ึง คือ การจัดการเรียนรูท่ีใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ใหโอกาสนักเรียนได
ฝกคิด ฝกสังเกต  ฝกวิเคราะหวิจารณ  ฝกสรางองคความรู เนนพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการฝกให
นักเรียนรูจักคนควาหาความรูโดยครูตั้งคําถาม กระตุนใหนักเรียนใชกระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนพบแนวทาง
ในการแกไขปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง  สรุปหลักการเกณฑหรือวิธีการในการแกไขปญหาและสามารถนําไปประยุกตใช
ในการควบคุม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งแวดลอมในสภาพการณตางๆไดอยางกวางขวาง โดยมีครูเปนผูควบกับ
ดําเนินการใหคําปรึกษาช้ีแนะ  ชวยเหลือใหกําลังใจ เปนผูกระตุนสงเสริมความคิด รวมท้ังรวมแลกเปลี่ยนความรู           
(สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา, 2545) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเล็งเห็นวาในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2  นักเรียนสวนใหญไมคอยเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนและยังขาดทักษะในการคนควาหาความรู  ไมสามารถนําความรูท่ีไดเรียน
มาคิดวิเคราะห  สังเคราะหได  ทําใหนักเรียนทําแบบทดสอบไมผานเกณฑหรือทําไดคะแนนไดนอย  เมื่อผูวิจัยไดนํา
คะแนนแบบทดสอบในแตละครั้งของนักเรียนมาพิจารณา  ทําใหทราบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ทําคะแนน
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิในเน้ือหาเหลาน้ีไดนอย   ดวยเหตุผลดังกลาวในปการศึกษา 2560  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม   เพ่ือเปนการฝกฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหา
ความรูดวยตนเอง  ฝกคิด ฝกสังเกต  ฝกวิเคราะหวิจารณ  ฝกสรางองคความรูและรูจักแกไขปญหาอยางเปนระบบ  

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน

วัดธรรมจักร) เมื่อใชการจัดการเรยีนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2   ปการศึกษา  2560 โรงเรียน

เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ท่ีไดรับการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
    ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  

อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 3 หองเรียนรวมท้ังสิ้น 
81 คน 
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2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
   กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 2   โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด

ธรรมจักร)  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 26  
คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียนจากท้ังหมด 3 
หองเรียน 

3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
   เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ หนวยการเรียนรูท่ี 6 ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี             

1) ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมี  2) ระบบและการเปลี่ยนแปลง  3) ประเภทของปฏิกิริยา  4) สมการเคมี  5) ปจจัยท่ีมี
ผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

4. ตัวแปรในการวิจัย 
    4.1. ตัวแปรอิสระ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิค

ใชคําถาม 
    4.2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

5. ระยะเวลาในการดําเนินวิจัย 
    ระยะเวลาในการวิจัยไดจัดการเรียนรูในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  จํานวน  12 คาบ เปนเวลา  4  

สัปดาห  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเอง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

  ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
            1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

        ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 4  (ชุมชนวัด
ธรรมจักร)  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 3 
หองเรียนรวมท้ังสิ้น 81 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

     กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 2   โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด
ธรรมจักร)  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 26  
คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียนจากท้ังหมด 3 
หองเรียน 
 1.3 ระยะเวลาในการดําเนินวิจัย 

     ระยะเวลาในการวิจัยไดจัดการเรียนรูในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2560  จํานวน  12 คาบ เปนเวลา  4  
สัปดาห  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเอง 
 1.4 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

     เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ หนวยการเรียนรูท่ี 6 ปฏิกิริยาเคมี  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 1) 
ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาเคมี  2) ระบบและการเปลี่ยนแปลง  3) ประเภทของปฏิกิริยา  4) สมการเคมี  5) ปจจัยท่ีมีผล
ตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

รูปแบบการสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 

รวมกับเทคนิคใชคําถาม เรื่อง ปฏกิิริยาเคม ี
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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2. แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการวิจยัเชิงทดลอง  ซึ่งดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group 

Pretest – Posttest  Design ซึ่งมีแบบทดลอง ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุมตัวอยาง กอนสอบ การทดลอง หลังสอบ 

E T1 X T2 

สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย 
E แทน      กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหา  
                        ความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม 
T1 แทน     การสอบกอนท่ีจะจดักระทําการทดลอง 
X แทน      การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ 
 เทคนิคใชคําถาม 
T2 แทน     การสอบหลังจากท่ีไดจดักระทําการทดลอง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
3.1 แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม 

3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
4. การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
4.1 แผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม 
 ในการสรางแผนจัดการการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม เรื่อง 
ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 
 4.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานชวงช้ัน  ตัวช้ีวัด  คําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
 4.1.2 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E และการจัดการเรียนการสอบแบบใช
คําถาม  เพ่ือสรุปรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 4.1.3 กําหนดจุดประสงคการเรียนรู   กระบวนการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  
 4.1.4 สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม  
จํานวน 5 แผน  ใชเวลา 12 คาบ ซึ่งแตละแผนการเรียนรูประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 
  4.1.4.1 สาระสําคญั 
  4.1.4.2 ตัวช้ีวัด 
  4.1.4.3 จุดประสงคการเรียนรู 
  4.1.4.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.1.4.6 สื่อ/อุปกรณ 
  4.1.4.7 การวัดและการประเมินผล 
4.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
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 ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ง ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยดาํเนินการสรางตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

 4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวัดและการประเมินผล  การสรางเครื่องมือวัดผลทาง

วิทยาศาสตร 

 4.2.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตัวช้ีวัด   สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 คูมือครูและเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือสราง
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตร  โดยแบงพฤติกรรมท่ีจะวัดออกเปน 4 ดาน 
  4.2.2.1 ดานความรู – ความจํา  
  4.2.2.1 ดานความเขาใจ 
  4.2.2.1 ดานการนําไปใช 
  4.2.2.1 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4.2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามตาราง
วิเคราะหขอสอบจํานวน 60 ขอ 
 4.2.4 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร   
  4.2.4.1 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอนวิทยาศาสตรจํานวน       3 ทาน 
ตรวจสอบความชัดเจนของขอคําถาม  ความเหมาะสมของตัวเลือก  ความสอดคลองของพฤติกรรมท่ีตองการวัด  โดย
พิจารณาคัดขอสอบท่ีมีคาดัชนีสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 ข้ึนไป  ซึ่งเปนแบบทดสอบท่ีมีความตรงในการวัดตามจุดประสงคการ
เรียนรู  
  4.2.4.2 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเคยเรียนเรื่องน้ีแลวท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน  เพ่ือหาคาความยากงาย (p)   
คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ดังน้ี 
   - นํากระดาษคําตอบท่ีนักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน  โดยขอท่ีตอบถูกให 1  คะแนน  
สวนขอท่ีตอบผิดหรือตอบมากกวา 1 คําตอบให 0 คะแนน  เมื่อตรวจสอบคะแนนเรียบรอยแลว  นํามาเรียงคาจากสูงไป
ต่ําและตัดกลุมสูงออกโดยใชสัดสวน 50% แลวแยกกระดาษคําตอบออกเปน 2 ชุด คือ กลุมสูง 1 ชุดและกลุมต่ํา 1 ชุด 
   - หาคาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเปนรายขอ 
   - คัดเลือกขอสอบท่ีคาความยากงายอยูท่ี 0.20 – 0.80 และมีคาอํานาจจําแนกอยูท่ี        
0.20 – 1.00 จากขอสอบ 60 ขอ คัดเลือกไวจํานวน 40 ขอ พบวามีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.23 – 0.77 และ
คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.20 – 0.69  
 4.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีคัดเลือกไว 40 ขอไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเรียน
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งนักเรียนเคยเรียนเรื่องน้ีแลวและไมใชกลุมตัวอยางเพ่ือหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ  
โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (ลวนและอังคณา สายยศ, 2538)  ไดคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.9  
 4.2.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีประสิทธิภาพไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร  อําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก 
5. วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
5.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม   นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนขอละ 1 
คะแนนรวม 40 คะแนน  แลวนําคะแนนสอบท่ีนักเรียนแตละคนทําไดเก็บไว  
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 5.2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรสาหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมปท่ี 2 กอนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E 
รวมกับเทคนิคใชคําถาม  
 5.3 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถาม โดยจัดการเรียนรูจํานวน 5 แผน 
 5.4 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม  ซึ่งมีขอคาถามท่ีเก่ียวของกับเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจํานวนท้ังหมด 40 ขอ (เปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนการทดลองแตเรียงขอ
สลับกัน ) 
 5.6 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา t-test Dependent Sample จากคะแนนการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2หลังการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามข้ันตอนดังน้ี 
     1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม  โดยใชสถิติ t-test Dependent Sample 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม  โดยใชสถิต ิt-test Dependent Samples  

กลุมทดลอง 
จํานวนตัวอยาง 

(n) 
คะแนนเตม็ 

(K) 
คาเฉลี่ย 

(X) 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  
T 

กอนเรียน 26 40 11 2.80 
16.01 

หลังเรียน 26 40 25.46 3.81 
** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 2 พบวา  คะแนนเฉลี่ย (x�) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถามเทากับ 11 และ 2.80 ตามลําดับ  และหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม  มีคะแนนเฉลี่ย (x�) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 25.46 และ 
3.81 ตามลําดับ 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ
ทดลองพบวา  นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
พบวามีคาเพ่ิมข้ึนจาก 2.80 เปน 3.81 แสดงวาการกระจายของคะแนนมีคาเพ่ิมข้ึน  นักเรียนกลุมตัวอยางมีความ
แตกตางระหวางบุคคลเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึน 

สรุปผลการวิจัย 
 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับ
เทคนิคใชคําถาม   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวย
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถามกอนเรียนและหลังเรียนพบวา   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 11 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 
25.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนนและมีผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.46 คะแนน  ดังน้ันจะเห็นไดวานักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว      
ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูท่ีฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรู  โดย
ใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล  ทําใหคนพบความรูหรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง   โดยผูสอนตั้ง
คําถามประเภทกระตุนใหนักเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง   สามารถนําการแกปญหามาใชประโยชน ใน
ชีวิตประจําวันได (ชาตรี เกิดธรรม, 2545)   ดังน้ันจึงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากข้ึน   สามารถจดจําไดนานและ
เช่ือมโยงความรูท่ีมีอยูเดิมเขากับเรื่องท่ีเรียนตอไปได   การเนนเทคนิคการใชคําถามโดยจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนน
เทคนิคการใชคําถามทุกข้ันตอน  การตั้งคําถามใหหลากหลายและตรงประเด็น  มุงพัฒนากระบวนการคิด  ปอนคําถามท่ี
เนนคําตอบ  ท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  มีการใชแรงเสริมเชิงบวก เชน มีคําชมเชยเมื่อนักเรียนตอบ
คําถามถูก เปนตน  โดยการใชเทคนิคตั้งคําถามน้ีเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยนักเรียนและครูมีการซักถามตอบโตกันในระหวางเรียน   ซึ่งถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ   นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพลา ทองแปน (2552) ท่ีไดศึกษาผลการใชวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูรวมกับเทคนิคใชคําถาม  ท่ีมีตอความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู
รวมกับเทคนิคการใชคําถาม   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01   
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจึงสนับสนุนผลการวิจัยท่ีวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใชคําถาม   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึนหลังจากไดรับการ
จัดการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 
          1. ควรมีการนําการจัดการเรียนรูในลักษณะเดียวกันน้ีไปใชกับนักเรียนช้ันอ่ืนและในเน้ือหาวิทยาศาสตรเรื่อง
อ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรยีนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแบบ 5E รวมกับเทคนิคใช
คําถามกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความสามารถในการแกปญหา  ทักษะการคิดวิเคราะห เปนตน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองน้ําเพ่ือชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการแนวคิด CCR 

Science Learning Achievement on Topic of The Water of Life of Grade 3 Students Using 
CCR Concept Integration in Learning Activities  

 
อาภรณ  พาชัย1 ธิดารัตน พรหมมา2 และ ดวงชีวัน เฉยปญญา3 

Arphorn Pachai1  Thidarat Promma2 and Duangcheewan Chaypanya3 
  

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
2 อาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3 ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร โรงเรียนอนบุาลไทรงาม จังหวัดกาํแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสทิธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือใหไดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูร
ณาการแนวคิด CCR กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E1/E2) t-test dependent sample  ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา: 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งมีคาเทากับ 85.5 / 84.17 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR อยูในระดับมาก 
  
คําสําคัญ: การบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร / ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to investigate the efficiency of lesson plan of learning 

activities using CCR concept integration of grade 3 students in order to have the efficiency criteria 
80/80, to compare science learning achievement between before and after learning and to study 
the students’ satisfaction toward CCR concept integration learning activities. A sample group for 
this research was 20 students in grade 3 of Anubansaingam School during the second semester in 
the academic year of 2017. Instruments used for gathering the information included lesson plans, 
the learning achievement testing, the evaluation of the students’ satisfaction toward learning 
activities. Data were analyzed by using efficiency (E1/E2), T-test dependent sample, frequency, 
percentage, mean and standard deviation. 
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Research Results were found that: 
1. The efficiency of Learning Activities with CCR concept integration in grade 3 students 

was higher than the standard criterion 80/80, which total mean was 85.5/84.17. 
2. The science learning achievement of grade 3 students shown that after learning was 

higher than before learning at the 0.05 level of significance, which the students had science 
learning achievement after using CCR concept integration in learning activities was higher than 
60% at the 0.05 level of significance. 

3. The students’ satisfaction toward learning activities by using CCR concept integration 
was good. 

 
Keyword : CCR / science learning achievement / satisfaction 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษามีความสําคัญสูงสุดและมีบทบาทท่ีสําคัญตอประเทศ การศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัยทําใหมีการจัดระบบการศึกษาและแนวการจัดการศึกษาใหมตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 12 ท่ีวา
ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะความรูโดยเนนการฝกทักษะการปฏิบัติ ทักษะการคิดการใชเหตุผล ทักษะ
กระบวนการกลุมใหมากข้ึนโดยผูสําเร็จการศึกษาจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู มีทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร คือมี
ทักษะการดํารงชีวิตและคุณลักษณะความเปนพลเมืองท่ีดี สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดในกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ผูเรียน พัฒนาตามความสามารถของตนเองและการจัดกระบวนการเรียนรูตองผสมผสานความรูตางๆ ตองมีลักษณะ
ท่ีหลากหลาย และ คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล  

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ัง
ในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอ่ืนๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม
ซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใช
อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑, 2551)  

ในปจจุบันการจัดการเรียนรูของครูท่ีเปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning มีเทคนิคการ
สอน ท่ีหลากหลายเพ่ือใหเด็กเกิดทักษะตางๆ ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เนนใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและ
เรียนรูจากสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันเพ่ือใหไดฝกทักษะการคิด โดยมีการวางเง่ือนไขและกติกา
ในการรวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการทํางานกลุม การรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน ตลอดจนทักษะการสื่อสารท่ีถือวามีความจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก โดยเด็กจะ
เสนอสิ่งท่ีตนเองอยากเรียนรูข้ึนมาและครมูีบทบาทเปนผูช้ีแนะ ดังน้ันผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดแกปญหาตางๆทางการเรียนวิทยาศาสตรเพ่ือ
พัฒนาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรซึ่งการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนํามาพัฒนาทักษะกระบวน การเรียน 
วิทยาศาสตร ของผูเรียนไดคือการจัดการเรียนรูโดยใช การบูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเปนการบูรณาการจัดการ
เรียนรู จิตตปญญาศึกษา (Contemplative) การศึกษาท่ีเนนการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางแทจริงเห็นคุณคาและ
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ใสใจใน จิตใจของมนุษย โดยมุงพัฒนาคุณภาพดานในหรือมิติทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย และการ
ตระหนักรูในตนเอง (ศศิลักษณ ขยันกิจ, 2553) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) เปนการพัฒนาครูโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยครูมีบทบาทหนาท่ีคอยใหคําปรึกษา
และแนะนําชวยเหลือใหนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู (อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, 2552) และกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย เปน
รูปแบบหรือวิธีการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับการจัดกระบวนการแสวงหาความรูความจริงดวยตนเอง เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูสรางเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนวิทยาศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนรูเหลาน้ีทําให
นักเรียนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ ทดลองและสรุปผลทุกกระบวนการ (สินธะวา คามดิษฐ, 2557)  
 จากท่ีมาและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม และเปนแนวทางในการจัดวิธีการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร และนําไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืนๆ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR สงเสริมผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเนื้อหา 
 เน้ือหาท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเน้ือหาในวิชาวิทยาศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 1 สาระไดแก สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 84 คน 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
อนุบาลไทรงาม จํานวน 20 คน โดยวิธีการสุมแบบกลุม  

เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR จํานวน 9 แผน ไดแก  
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่องการเปลี่ยนสถานะของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เรื่องความสัมพันธของสถานะของนํ้า 
กับสภาพอากาศ 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เรื่องสารท่ีละลายในนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปรางของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 5 เรื่องการรักษาระดับผิวหนาของนํ้า 
ในแนวราบ 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 6 เรื่องสมบัติทางกายภาพของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 7 เรื่องคุณภาพของนํ้า 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 8 เรื่องการใชนํ้าในชีวิตประจําวัน 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 9 เรื่องการใชนํ้าอยางประหยัด 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

   1.2 ศึกษาคนควา ตํารา ท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR  

  1.3 กําหนดเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับหนวยการเรียนรูท่ี 12 เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปให 

แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้การบรูณาการแนวคิด CCR 

ความพงึพอใจตอ่แผนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้การบรูณาการแนวคดิ CCR 

ทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 

 

หาประสิทธิภาพ 
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ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม      
   1.6 แกไขและปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด 

CCR  
  1.7 นําตนฉบับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ให

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 20 คนทดลองใชและนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 

   1.8 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR จํานวน 9 
แผน ท่ีมีความสมบูรณพรอมไปใชจริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

 2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าคือชีวิต สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางแบบทดสอบตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียน   

2.3 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับ เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต วิชาวิทยาศาสตร ช้ันประถม    
ศึกษาปท่ี 3 

  2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต วิชาวิทยาศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

  2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพ่ือ
ประเมินความสอดคลองระหวาง  

   2.6 นําแบบทดสอบยอยชุดการเรียนรูหนวยการเรียนรู เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ไปให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน (ชุดเดิม) ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตองเชิงเน้ือหาและคาดัชนีความ
สอดคลองโดยใชคา IOC และนําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป   

       2.7 นําขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต มาแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญและนําไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 56 คน โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ปการศึกษา 
2560 และปรับปรุงแกไขจนถูกตองสมบูรณมีคุณภาพ 

   2.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ไปหาคาความยาก
งาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอคําถามท่ีมีพอเหมาะสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป คาความยากงาย (p) ควรอยูระหวาง 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ควรมีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป 
หลังจากน้ันนําไปหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR-20 ซึ่งคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบควรมีคาเขาใกล 1.00  

   2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีมีประสิทธิภาพ ไป
ใชจริง  

3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความพึงพอใจ   

3.2 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  
  3.3 ศึกษาวิธีการสราง แบบสอบถามความพึงพอใจ  
  3.4 สรางแบบสอบถามตามจุดมุ งหมาย ซึ่ งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน       

ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
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  3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม จํานวน 3 คน ประเมิน
ความสอดคลอง ขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  

  3.6 วิเคราะหขอมูลการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถาม
กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม โดยใชสูตร IOC ปรากฏวาแบบสอบถาม มีคา IOC เทากับ 1.00  
   3.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาล
ไทรงาม อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 56 คน หลังจากทดลองเรียนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู แลวนําผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ พบวา แบบสอบถามมีคา
อํานาจจําแนก (r) รายขอระหวาง 0.29 ถึง 0.89 และนําแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับดวยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา พบวา มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.97  

การเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บรวบรวมขอมลู ดําเนินการ 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1. ทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีผูรายงานสรางข้ึนกอนการทดลอง 1 วัน โดยใชเวลาในการสอบ 1 ช่ัวโมง 
  2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR ใชเวลาวันละ 1 ช่ัวโมง สัปดาหละ 2 วัน ซึ่งการทดลองกระทําในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 
  3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียน
การสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  4. วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ  

การวิเคราะหขอมลู 
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคดิ CCR เพ่ือสงเสริม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 ดวยคาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนเรียน
และหลังไดรับการสอนโดยใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR โดยใชการวิเคราะห
ผลแบบการทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples 
 3. วิเคราะหผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
แปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  พึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49  พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49  พึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49  พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือ
ชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR  
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เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ตามเกณฑ 80/80 (E1/E  2)  

 
รายการ คะแนนกอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 
คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนรวม 1368 505 

คะแนนเฉลีย่ 68.4 25.25 

S.D. 2.35 1.71 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย 85.5 84.17 

ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู (E1/E  2) เทากับ 85.5/84.17 
 

จากตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือ
สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 
80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัดกิจกรรมระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 85.5 และรอยละ
ของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน (E2)  มีคาเทากับ 84.17 
แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคาเทากับ 85.5/84.17 หมายความแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพดานกระบวนการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยเฉลี่ยรอยละ 
85.5 และมีประสิทธิภาพดานผลลัพธสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 84.17 
จากเกณฑท่ีตั้งไว E1/ E  2 เทากับ 80/ 80 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR 
เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และมีประสิทธิภาพของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

การบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร   เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

ผลการทดสอบ n x� �D �D2 df t 
Sig. (2-
tailed) 

กอนเรียน 20 8.70 
331 5577 19 32.43* .000 

หลังเรียน 20 25.25 
*P < .05 
 จากตารางท่ี 2 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา คาเฉลี่ยของ
คะแนนสอบกอนเรียน (X) เทากับ 8.70 และคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน (X) เทากับ 25.25 แสดงใหเห็นวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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3. การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต 
 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑโดยใชการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต 

ผลการทดสอบ n µ x� S.D. t Sig. (2-tailed) 

หลังเรียน 20 - 25.25 3.91 
8.29* .000 

เกณฑรอยละ 60 - 18.00 - - 
*P < .05 

 จากตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา คะแนน

เฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เทากับ 25.25 ซึ่งมีคะแนนสูงกวา

เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องเรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 

รายการประเมิน x� S.D. 
    ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาท่ีกําหนดในกิจกรรมการเรียนเหมาะสมกับนักเรียน 4.2 0.52 มาก 

2. เน้ือหาในใบความรู ใบกิจกรรม อานแลวเขาใจงายมีความชัดเจน 4.2 0.52 มาก 

3. เน้ือหาท่ีนํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน 4.1 0.85  มาก 

4. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมดวยตนเอง 4.1 0.83  มาก 

5. นักเรียนชอบและสนุกกับการทํากิจกรรม 4.0 0.73 มาก 

6. ครูจัดกิจกรรมการเรยีนรูไดนาสนใจ 4.1 0.85  มาก 

7. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 4.3 0.66 มาก 

8. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีความเหมาะสมกับเวลา 4.1 0.72 มาก 

9. นักเรียนไดทราบผลการประเมนิงานของตนเองทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 3.9 0.67 มาก 

10. นักเรียนพอใจกับผลงานของตวัเอง 4.1 0.83  มาก 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการ
ทํางาน 

4.3 0.72 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมนักเรียนใหไดประเมิน ปรับปรุงตนเอง
และยอมรับผูอ่ืนตลอดจนใฝหาความรูอยางตอเน่ือง   

3.9 0.72 มาก 

13. เมื่อนักเรียนเรียนจบในแตละเน้ือหาแลวมีความเขาใจและชอบวิชา
วิทยาศาสตรมากข้ึน 

4.2 0.75 มาก 

14. เน้ือหาท่ีเรยีนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียน 
4.0 0.83  

มาก 
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รายการประเมิน x� S.D. 
    ระดับ 
ความพึงพอใจ 

15. วิธีการสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและประสบผลสําเร็จ
ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

4.1 0.76 มาก 

16. วิธีสอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรยีนกลาแสดงความคดิเห็นมากข้ึน 4.1 0.83  มาก 
17. นักเรียนตื่นเตนและชอบเมื่อไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม 4.2 0.81 มาก 
18. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตลอดเวลา 4.0 0.69 มาก 
19. การเรียนโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ทําใหนักเรียนมีความรู เรื่อง 
นํ้าเพ่ือชีวิต มากข้ึน 

4.0 0.79 มาก 

20. เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูมคีวามยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 4.2 0.88  มาก 
รวมเฉลี่ย 4.08 0.75 มาก 

จากตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต พบวา เน้ือหาใน
กิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.2, S.D. = 0.88) 
เน้ือหาท่ีนํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนาสน มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.85) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
ดวยตนเอง นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง เน้ือหาท่ีเรียนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียน และวิธีสอนท่ีครูใช
สอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.83) 
ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาในแตละความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับ
มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งมีคาเทากับ 85.5 / 84.17 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณา
การแนวคิด CCR สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการ
แนวคิด CCR อยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาคนควา ผูรายงานสามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. เมื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เรื่องนํ้าเพ่ือ
ชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 พบวา รอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการจัด
กิจกรรมระหวางเรียน (E1) มีคาเทากับ 85.5 และรอยละของคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน (E2)  มีคาเทากับ 84.17 แสดงวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
มีคาเทากับ 85.5/84.17 แสดงวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR มีประสิทธิภาพ
ของผลลัพธสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติยา จงรักษ และประสาท เนืองเฉลิม (2559) ไดทํา
การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานโดยเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ 75/75  
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ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อสังคมออนไลนรวมกับการใชปญหาเปนฐานมีประสิทธิภาพ
เทากับ 79.71/75.20   

2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ ศิริชัย เพชรรักษ (2559) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนจากประสบการณจริงโดย
ใชกระบวนการวิจัยเปนฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการปกครองทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีศึกษารายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ิน ผลการวิจัย 
พบวา จากการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบวา ในการสอบปลาย
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษาสวนมากสอบผาน
ทุกคน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน อิงอาจ (2555) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน วิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบ้ืองตน ระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยพบวา การ
จัดการเรียนการสอนดวยการเรียนรูโดยอาศัยการวิจัยเปนฐานสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีเรียนวิชาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการศึกษาเบ้ืองตน (ECT4001) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาเขาช้ันเรียนอยาง
สม่ําเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความสนใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน มีการทํางานภาคปฏิบัติ การทํา
แบบฝกหัด การทํารายงานบุคคล และงานกลุมนักศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมการการสอนโดยเฉพาะการ
ทํางานเปนกลุม และในการสอบปลายภาคสวนมากนักศึกษาสอบผาน 
 3. เมื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องนํ้าเพ่ือชีวิต 
พบวา เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรูมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.2, 
S.D. = 0.88)  เน้ือหาท่ีนํามาใหนักเรียนอานในแตละเรื่องมีประโยชนตอนักเรียน และครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดนา
สน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 0.85) และครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนได
ทํากิจกรรมดวยตนเอง นักเรียนพอใจกับผลงานของตัวเอง เน้ือหาท่ีเรียนเปนเรื่องท่ีฉันชอบและอยากเรียน และวิธี
สอนท่ีครูใชสอนทําใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.1, S.D. = 
0.83) ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาในแตละความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา ชุมสุคนธ และนิลมณี พิทักษ (2559) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในการสอนรายวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอม ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาสิ่งแวดลอมใน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.09, S.D. = 0.18) ท้ังในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน และประโยชนตอนักศึกษา 
 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR เปนการนํากระบวนการจิตตปญญามาชวย
ในการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งการสอนมุงพัฒนาจิตใจของผูเรียนเปนการพัฒนาปญญาและคุณลักษณะไป
พรอมกัน เกิดความไวใจระหวางผูเรียนกับผูสอน กอใหเกิดพ้ืนท่ีปลอดภัยในหองเรียน ผูเรียนมีอิสระทางความคิด 
กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะพูดมากข้ึน เปนผลทําใหผูเรียนอยากจะเรียนรูดวยตนเอง (พิเชษฐ พินิจ และอนุศิษฏ อันมานะ
ตระกูล, 2558) และการสอนแบบระบบพ่ีเลี้ยงเปนการสรางความตื่นตัวใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะคอยตั้งคําถาม
กระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด วิเคราะหและเกิดการเรยีนรูเพ่ือใหและนําความรูไปเช่ือมโยงและประยุกตใชไดจริง และ
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย หรือ Research – Based Learning : RBL เปนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณจริง สรางสรรคผลงาน จากกระบวนการคิด การทํางานท่ีเปน
ระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา คนควาตอบจากการสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน (สินธะวา คามดิษฐ, 2557) ซึ่งการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ในวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้า
เพ่ือชีวิต เปนการปลูกฝง และสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยใจ เรียนรูอยางตอเน่ือง และสามารถนําความรูท่ี
ไดไปใชในการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเองได 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
การบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีผูวิจัย
พัฒนาข้ึนไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนโดยทําการประยุกต
เน้ือหาใหเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและชุมชน 
  1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR วิชาวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง นํ้าเพ่ือชีวิต ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการใน
ระดับช้ันอ่ืน หรือสาระการเรียนรูอ่ืนๆ ได ท้ังน้ี โดยการประยุกตเน้ือหาและขอคําถามตางๆ ใหมีความยากงาย
สอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
  2.1 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปประยุกตใชกับวิชา
อ่ืนๆ   

2.2 ควรมีการนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการบูรณาการแนวคิด CCR ไปทดลองใชกับ 
หลายๆ โรงเรียนเพ่ือจะไดขอสรุปผลการวิจัยท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 หองเรียน 22 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม 2. ข้ันการแสวงหา
ความรู 3. ข้ันการศึกษา ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4. ข้ันแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจกับกลุม 5. ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู 6. ข้ันแสดงผลงาน 7. ข้ันการประยุกตใชความรู 
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 12 ช่ัวโมง  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัย One Group 
Pretest- Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคา t  ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใชรูปแบบซิปปาสูงกวา กอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ การจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

 
Abstract 

 This research aimed to study the learning achievement in social studies. The populations 
were 22 students in grade 7 in the second semester of the academic year 2017 under the 
jurisdiction of the office of the basic education commission, the sample group used random as 
purposive sampling taught by CIPPA. The research methodologies were 1) review students 
background knowledge 2) seek knowledge 3) study to understand new information / knowledge, 
and to link new knowledge with previous knowledge 4) exchange knowledge in group 5) 
summarize and organize knowledge 6) present 7) apply knowledge.  Duration of the research was 

                                                           
1
 นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา 

2
 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ 

3
 อาจารยประจําโปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



1044 
 

 

12 hours. One Group Pretest - Posttest Design used in the research was the CIPPA Achievement 
test. Statistics used in data analysis included arithmetic mean and standard deviation. The results 
of the study revealed that after the experiment, the mean scores of the social at the level of .05 
was significantly higher than before learning at the .05 level. 
 
Keywords : Achievement/ CIPPA Learning Management 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

การท่ีประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนา  มีความมั่นคงไดน้ันองคประกอบสําคัญประการหน่ึงก็คือ     
การท่ีคนในประเทศไดรับการศึกษาในระดับท่ีดี ซึ่งการศึกษาท่ีดีน้ัน จะตองทําใหผูเรียนสามารถนําความรู           
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นําไปพัฒนาตนเองและรวมพัฒนาสังคมไดการจัดการศึกษาของชาติจึงเปนเรื่อง      
ท่ีสําคัญมากดังพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนวันท่ี 19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2519 (ทิศนา แขมมณี 2545 ก : 167 ) “งานดานการศึกษา
เปนงานสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติน้ัน ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมือง   
เปนขอใหญ ”และเน่ืองจากการศึกษาเปน เรื่องของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ จึงทําใหทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษาของชาติจะตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบและจริงจัง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาตอง ยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา      
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ    
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) สถานศึกษาจึงถือเปนหนวยงานหลักท่ีจะพัฒนา
ผูเรียนให บรรลุตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งในปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงไดจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดหมายท่ีมุงพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย 

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูหน่ึงท่ีสถานศึกษา ตองใชเปน
สาระหลัก ใหนักเรียนตองเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในหลักสูตร
ดังกลาวกําหนดใหสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระยอยอีก 5 สาระ ไดแก สาระท่ี 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิตในสังคม, สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร, สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ซึ่งสาระการเรียนรูภูมิศาสตรเปนสาระหน่ึงท่ี
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จําเปนตองเรียนตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด       
โดยนักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจลักษณะของโลกกายภาพท้ังทางดานภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม       
ของทวีปตางๆ ท่ัวโลก (กรมวิชาการ, 2551 : 12) ผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนรูแบบซิปปามาใชในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน  ประกอบกับในปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานสุวรรณภูม ิ
ไดมุงพัฒนาใหเปนไปตามศักยภาพและความตองการของผูเรียน ครูผูสอนจึงมีหนาท่ีหลักในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียน เปนคนดี มีปญญา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ดังน้ัน   ผูวิจัยจึงจัดทําการวิจัย ในช้ันเรียนเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง 
ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใช ทฤษฏีการเรียนรู แบบซิปปา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2              
ปการศึกษา 2560 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ของนักเรียนระดับ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร 

ทวีปเอเชีย โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ      ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 43 คน 
                กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 22 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) 

 2. ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน คือ ทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ     
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 43 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 22 คนโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน 

ทฤษฏีการเรยีนรแูบบซิปปา 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาสังคมศึกษา 
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การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยดําเนินการสอน 
ดวยตนเอง ใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ 

2.เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ 
1. แผนการจดัการเรียนรู การเรียนแบบซิปปา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 1.แผนการจัดการเรียนรู การเรียบแบบซิปปา 
 1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนโดยการจัดการเรยีนรูแบบซิปปา จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือนํามาใชใน
การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 1.3 ศึกษาสาระการเรียนรูท่ีจะนํามาใชในการทดลอง คือ สาระภูมิศาสตรกลุมสาระ สังคมศึกษา     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรู ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
แลวนํามาวิเคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรู การเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 12 
คาบ ซึ่งประกอบดวย 
  1.4.1 สาระสําคัญ 
  1.4.2 จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.4.3 สาระการเรียนรู 
  1.4.4 กระบวนการเรยีนรู 
   1.4.4.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
            - สรางและกระตุนความสนใจ หรือเตรยีมความพรอมในการเรียน 
   1.4.4.2 ข้ันกิจกรรม 
             - ข้ันการสรางความรู (Construct) 

          - ข้ันไตรตรองระดับกลุมมีปฏิสมัพันธ (Interaction) มีสวนรวม    
(Paticipation) การเรยีนรูกระบวนการทํางานและความรู (Process and 
Product) 

             - การประยุกตนําความรูไปใช (Application) 
   1.4.4.3 ข้ันวิเคราะห 

- วิเคราะห อภิปรายผลงานและขอความรูท่ีสรุปไดจากกิจกรรม (Product) 
             - วิเคราะห อภิปราย กระบวนการเรียนรู (Process) 
   1.4.4.4  ข้ันสรุปและการประเมินผล 
             - สรปุและประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 1.5 นําแผนการการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบ ความเท่ียงตรง 
ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของข้ันตอนตางๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู 
 1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ี ได ไปทดลองใช กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2 โรงเรียน               
บานสุวรรณภูมิท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 33 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
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 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียน  การสอนวิชา

สังคมศึกษาของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1-140) 
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามสาระการเรียนรู ท่ีใชในการทดลอง            

โดยยึดเกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร ขอสอบท่ีสรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุม        
สาระท่ีสอน จํานวน 50 ขอ 

2.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนและคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป นํามาปรับปรุงแกไขคําถาม ตัวเลือกและการใชภาษา ตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 33 คน ท่ีเคยเรียนบทเรียนน้ีแลว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยมีคาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.35 -0.85 และมีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง 0.26 – 0.40 มีคาความเช่ือมั่น 0.73 

2.5 นําแบบทดสอบท่ีนักเรียนทําแลวมาวิเคราะหเปนรายขอโดยการตรวจใหคะแนนขอท่ีถูกให      
1 คะแนน สวนขอท่ีผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบเรยีบรอยแลว จึงทําการ
วิเคราะหเพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอโดยใชเทคนิค 27 %           
ของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 3-35) แลวเลือกเฉพาะขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และ       
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไปคัดเลือกไว 30 ขอ 

2.6 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
บานสุวรรณภูมิ จํานวน 22 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (บุญชม  ศรีสะอาด
, 2544: 180) 

3.การดําเนินการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre Experimental แบบ The one-group pretest-

posttest Design) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบสุมกลุม – สอบกอนสอบหลัง 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

Pre-test Treatment Post-test 

𝐨𝟏 X o2 

  

 เมื่อ o1  หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 

  X    หมายถึง การเรียนแบบซิปปา 

  o2  หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

2. วิธีดําเนินการทดลอง 
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี   
1. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  นักเรียน จํานวน  30  ขอ เวลา 30 นาที 
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2. ดําเนินการสอนกับกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู 
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบอีกครั้ง (Post-test)  
4. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 

4.การวิเคราะหขอมูล 
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา   
โดยใช t-test Dependent test 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         
เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา สรุปผลการวิจัยดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ดังน้ี 

1. หลังการทดลองคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนท่ีไดรับ          
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปาจากการศึกษาคนควาสามารถ
อภิปรายผล ไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
จากการวิจัยพบวา หลังทดลองนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ในขอท่ี 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปาใชหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีการใช
กระบวนการทางสติปญญา และมีสวนรวมในการเรียนท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 
โดยเริ่มจากข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนการสํารวจความรูเดิมหรือเสริมในสิ่งท่ีผูเรียนยังไมมี หรือตรวจสอบ
ทักษะ เปนการกระตุนความตื่นตัวทางสติปญญาใหนักเรียนดึง ความรูเดิมท่ีมีอยู และเช่ือมโยงไปยังเรื่องท่ีจะเรียน
ตอไป ข้ันท่ี 2 ข้ันการสรางแสวงหาความรูใหม เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและอยากรูอยากเห็น 
พยายามแสวงหาคําตอบของขอสงสัย เหลาน้ัน จนสามารถสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูลหรือทดลอง และสรุปผลและอภิปรายผล 
ข้ันท่ี 3  ข้ันศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนการนําความรูท่ีได
รวบรวมไวมาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ เนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองรวมท้ังระดมความคิด รวมกัน
ทํางาน  เปนกลุม มุงเนนใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาหาคําตอบท้ังจากการอาน การวิเคราะห ตีความหมายขอมูล           
การทําความเขาใจและศึกษาจากแหลงความรูตางๆ ฝกใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการตางๆ เพ่ือคนควาและ
ไดมาซึ่งคําตอบ โดยครูผูวิจัยไดใชกระบวนการสอนหลายวิธี เพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนายในการเรียน เชน          
การทดลอง การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู อันจะนําไปสูการขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ข้ันท่ี 4     
ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันท้ังในกลุม และ
ระหวางกลุม ท่ีไดจากการศึกษาคนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมข้ันท่ีผานมา เปนการฝกและสงเสริมให
นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก รูจักตั้งคําถาม เตรียมคําตอบโดยมีครูเปนผูดูแลและ ใหคําช้ีแนะเพ่ิมเติม และยังเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนได มีปฏิสัมพันธท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนความรูสึกนึก
คิดกับผูอ่ืนอีกดวย ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู หลังจากมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูกันแลว     
ครูและนักเรียนจะมีการสรุปความรูอีก ครั้งหน่ึง และมีเทคนิควิธีการท่ีทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดงายๆ 
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และมีความคงทนในการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน ผอนคลาย ทําใหนักเรียนสามารถจัดเรียงความรู
ท่ีได เรียนมาอยางเปนระบบ งายตอการจดจําและนําไปใช ข้ันท่ี 6 ข้ันการแสดงผลงาน เมื่อแสดงผลงาน            
ทางวิทยาศาสตรและการประเมินผล เปนการฝกเสนอความคิดของจัดการเรียนการสอนเสร็จในแตละครั้ง นักเรียน
จะมีผลงานของกลุมออกมา และจัดแสดงไวในท่ีท่ีครูผูวิจัยจัดเตรียมไวให เปนการ ชวยใหนักเรียนตอกย้ําและ
ตรวจสอบความเขาใจของตน ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความสามารถ ความสามัคคี ความคิดสรางสรรค และ
ขอความรูท่ีไดจากการเรียน สรางความภูมิใจใหกับกลุมตนเอง และเปนการแสดงใหผูอ่ืนไดรับรู อีกท้ังยังมีผลตอการ
เรียนการสอนตอไป และข้ันท่ี 7 ข้ันการประยุกตใชความรู เปนการเนนใหผูเรียนรูจักฝกและสงเสริมการนําความรู 
ความเขาใจของตนเองท่ี เก่ียวของกับเรื่องท่ีเรียนไปใชในสถานการณตางๆ เพ่ือเปนการแกปญหา ตลอดจนนํา
ความรูไปใช ในชีวิตประจําวัน และเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนเพราะเปนเรื่องท่ีใกลตัว
ผูเรียน ทําใหมีความอยากรูอยากเห็นและอยากเรียนในครั้งตอไป 

จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษามากข้ึน เชน การคนควาหาขอมูลดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การทํางานรวมกันเปนทีม 
การสรางความรูดวยตนเอง และการแสดงผลงานท่ีสรางความภูมิใจใหกับนักเรียน โดยเฉพาะในข้ันสรุปจัดระเบียบ
ความรูนักเรียนจะใหความสนใจเปนพิเศษ ในการรวมกันสรุปความรูของกลุมออกมาเปน แผนผังความรู นักเรียนแต
ละกลุมจะชวยกันคิด และ ออกแบบผังของตนกันอยางเต็มท่ี ซึ่งจากกิจกรรมตรงน้ีแสดงใหเห็นวานักเรียนตาง
ชวยกันสรุป ความรูท่ีตนไดมาจัดทําเปนผังความรูทําใหนักเรียนสามารถจดจําและเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไปไดดียิ่งข้ึน 
สอดคลองกับ พระเทพวาที (ประยุทธ ปยุตโต อางถึงในบูรชัย ศิริมหาสาคร. 2540) ท่ีไดสรุปเก่ียวกับแนวการจัด
การศึกษาท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาไววา "การเรียนตองเริ่มตนจากตนเอง การเรียนตองควบคูกับ
การปฏิบัติ และการเรียนตองควบคูกับความสนุกสนาน" และอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมก็คือ การท่ีนักเรียนพยายามท่ีจะตั้งคําถามและตอบคําถามกับ
เพ่ือนทําใหไดฝกใชความรูท่ีเรียนมาไปอยางไมรูตัว ซึ่งตางไปจากการเรียนการสอนตามปกต ิท่ีเปนการเรียนการสอน
โดยเนนการบอก การอธิบาย การสาธิต และการซักถาม เน้ือหาในการเรียนของครูหรือในบางครั้งอาจจะมีการ
ทดลองบางแตก็ไมบอยนัก โดยมิไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคนควา กระบวนการคิด กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการสรางความรูดวยตนเอง ทักษะ การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู และการประยุกตใชความรู  
อันเปน ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนเปาหมายหลักของการจัดการเรียน การสอน (ทิศนา แขม
มณี. 2544: 53) และสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา พรชัย(2548:บทคัดยอ)  ซึ่งคนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแบบซิปปานักเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงกวานักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนต่ํา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมกลาแสดงออก  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม ใชประสบการณตรง และเรียนรู
เน้ือหาควบคูไปกับกระบวนการจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาน้ันๆ ไดเปนอยางดี สงผลใหคาเฉลี่ย    
ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ    

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ควรมีการนําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปาไปใชประกอบการจัดการเรียน

การสอนวิชาสังคมศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ อีก เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางคงทน และสามารถนําเอาความรู
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไปได 

1.2 ครูผูสอนควรจะแนใจวานักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทํางานกลุมมากนอยเพียงใด      
ถาหากพบวาผูเรียนยังขาดทักษะในดานการทํางานกลุม ครูผูสอนควรจะมีการฝกทักษะ การทํางานกลุมกอน 
เน่ืองจากกระบวนการกลุมมีบทบาทและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปา 
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1.3 ครูควรสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความเปนกันเองกับนักเรียน เพ่ือเปดโอกาส   
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกข้ันตอน 
 

 
2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป     

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตาม หลักซิปปา   
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบทเรียนอ่ืน และระดับช้ันอ่ืนๆ     

2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามหลักซิปปา กับตัวแปรอ่ืนๆ 
เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดแกปญหา ความคงทนของการเรียนรูในวิชา สังคมศึกษา ความคิด
สรางสรรค การสื่อความหมาย การสื่อสาร ฯลฯ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 3. เพ่ือศึกษาเจตคติในการเรียน วิชา วิชา สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกม เปนสื่อการ
เรียนรู 

ผลการวิจัย พบวา 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู                   

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดย โดยใชเกมเปนสือ่การเรียนรู            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ .05 
      3. นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรู 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู/ เกม/ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน/ ความสนใจ 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement of social, 

religion and culture subject of grade 4 students using game as learning materials before and after 
learning. 2)  to compare the learning achievement of grade 4 students after organizing taught by 

                                                           
1
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสวุรรณภมิู 
3
 อาจารยโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



1053 
 

 

using games as learning materials. 3) the study students’ interest after learning in social studies, 
religion and culture subject taught.     

The research findings were as follows: 
1) Grade 4 students were taught using games as learning material. The learning 

achievement in social studies, religion and culture subject was higher than before. Statistically 
significant was at the .05 level. 

2) Grade 4 students were taught using the game as learning material. The learning  
achievement in social studies, and culture subject was higher than the criteria. Statistically significant 
was at the .05 level. 

3) Grade 4 students were interested in learning social studies, religion and culture 
subject taught by using the game as a learning medium after. 

 

Keywords : learning /game /Achievement/interest 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

เน่ืองจากปจจุบันประเทศไทยไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
ทักษะการเรียนรูการคิด และทักษะการมีชีวิต  โดยจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรูกวางและลึกในหลายเรื่อง รวมท้ังมีทักษะ
ในการจําแนกแยกแยะขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการคิดท่ีดีมีการตัดสินใจอยางสมเหตุสมควร มีจิตแหงความ
เคารพมีจิตแหงจริยธรรม  เพ่ือความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศและของโลก โดยในศตวรรษท่ี 21 เปนเพียงแคโคชหรือ
เปนผูแนะนําในช้ันเรียน ซึ่งแตกตางจากการจัดการเรียนรูในสมัยอดีต ซึ่งจะเนนครูเปนศูนยกลางมีหนาท่ีเปนผูบรรยาย
หรือควบคุมช้ันเรียนเปนสวนใหญ และเนนการจัดการเรียนรูแบบทองจําขาดการคิดวิเคราะหเพ่ือการนําไปใช ซึ่งการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีมของนักเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมใน
การเรียน เพ่ือความสะดวกในหองเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาเนนเน้ือหาซึ่งนักเรียนจะสามารถแสดง
ศักยภาพท่ีแทจริงของเขาออกมารวมท้ังผูเรียนสามารถนําองคความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริงได  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกําหนดเเน
วทางในการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ”  ดังน้ัน ผูสอนจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนําผูถายทอดความรูไปยังผูชวยเหลือสงเสริมและ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงตางๆและใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียนเพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใช
สรางสรรคความรูของตน (กระทรวงศึกษาธิการ,2545,หนา 11-25) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542   ไดเกิดการจัดการเรียนรูเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  โดยมุงเนน
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ รวมท้ังมุงสงเสริมใหผูเรียนมีครูนะอันพึง
ประสงค และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ไดกําหนดใหผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู
จากการรูเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ซึ่งมาตรฐานของกลุมสาระวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ 
อิทธิพลของสภาพแวดลอม ท่ีมีผลตอการดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคม ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบ  มีความสามารถทางสังคม  มีความรู  มีทักษะ และมีคุณธรรมเพ่ือเกิดคานิยมท่ีเหมาะสม 
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มุงหวังใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามดานความรูโดยจะใหความรูแกผูเรียนดานเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอดและ
หลักการสําคัญในสาขาวิชาตางๆ  

การสรุปรายงานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2559 พบวา ผลสัมฤทธ์ิคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูเขาสอบ 637,245 คน คะแนนเฉลี่ย 49.00 และ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผูเขาสอบ 724,342 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  คือ 47.08 ระดับสังกัด คือ 47.67และ
ระดับประเทศ คือ 49.18 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1,2559)              

ผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมยังอยูในอันดับท่ียังไม
บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เราจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติในระดับชาติและระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชรเขต 1    มีคะแนนยังไมถึงครึ่งหรือรอยละ 50 ซึ่งอาจ
เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหน่ึงท่ีควรคํานึงถึง คือ ครูผูสอน เพราะวาครู คือผูจัดการเรียนการสอนพูดจึงตองหา
แนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงการเรียนการสอนนาสนใจมีประสิทธิภาพ  และอาจเน่ืองจากวิธีการสอนท่ีใชสอน
อยูไมหลากหลายโดยใชในการรูหรือสื่อท่ีหลากหลายและการสอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
สาระเศรษฐศาสตร มักจะเกิดการเรียนการสอนสาเหตุของปญหา เพราะเศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีเนนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีเหตุผล เก่ียวกับสภาพหรือปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในสังคมและสามารถ
ใชหลักการ กฎ หรือทฤษฎี เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาน้ัน ๆ ในกระบวนการการผลิต  การแจกจาย และการบริโภค
สินคาและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน แมวาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร
น้ี จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติบาง เชน การวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ การคํานวณคาตางๆ GDP GNP ฯลฯ            
แตก็ยังเปนวิชาท่ีคอนขางยากและมีเน้ือหาซับซอน ทําใหนักเรียนเขาใจไดยาก และผลสัมฤทธ์ิออกมาในลักษณะคอนขาง
นอย ทําใหนักเรียนรูสึกนาเบ่ือไมสนใจเรียน  

การพัฒนาวิธีการสอนของครูผูสอนเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีครูควรปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
เน้ือหาและวัยของผูเรียน  โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีใน
การเรียนยอมใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดทักษะเกิดความรูสึกท่ีดีไมเบ่ือหนายกับการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒธรรมและการสอนท่ีดีควรจะตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกันครูผูสอน
จะตองเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางท่ีแตกกัน (ดวงเดือน  ออนนุช,2537,น.67)  นวัตกรรมอยางหน่ึงท่ี
นํามาจัดกิจกรรมท่ีสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ไดแก การใชเกมเปนสื่อการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน  ซึ่งเกมเปนกิจกรรมท่ีทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือผอนคลายความตึง
เครียดชวยใหพัฒนาการทางดานรางกายและการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยกฎกติกา
บางเกมก็กระตุนการทํางานของรางกายและสมอง(แพรพัน สมทรัพย,2545,น.13)  การเลนเกมจึงเปนการชวยสงเสริม
และพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูและความคิดรวบยอดท่ีเปนพ้ืนฐานของความเขาใจและความคิดดานเหตุผลอยางเปน
ระบบเกมการเลนเปนสื่อการเรียนรูของผูเรียนจึงมีความสัมพันธกับชีวิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตกําเนิด ดังน้ัน ถา
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องใดปนไปกับการเลนหรือการจัดการเรียนใหสมองกับการเรียนไดก็จะชวยใหการ
เรียนรูในเรื่องน้ันๆเกิดความประสบผลสําเร็จอยางมากการเลนมีมากมายหลายประเภท เกมนับวาเปนการเลนประเภท
หน่ึงท่ีมีกติการัดกุมและมักจะแขงขันดวยระหวางผูเลนดวย ปจจุบันมีผูพัฒนาเกมประกอบ     การสอนข้ึนมามากโดยถือ
วาเกมจะชวยกระตุนใหเด็กพัฒนาเกิดการเรียนรูเปนสื่อการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนมากข้ึน (พงษเทพ  
บุญศรีโรจน ,2553) 
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จากท่ีกลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นวาไดนําเกมมาใชในการเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดดีมีทักษะตางๆตาม
เน้ือหาของเกมและจดจําสิ่งตางๆไดรวดเรว็และแมนยํามากข้ึน เปนการสรางบรรยากาศของ  การจัดการเรียนการสอนให
สนุกสนานผอนคลายจากความตึงเครียดเปนสูตรท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทักษะความคิดริเริ่มจากการบูรณาการ
ความรูทักษะดานตางๆเขาดวยกัน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะนําเกมมาใชประกอบของการจัดการเรียนรูและนํามา
ทดลองสอนในระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 4    ในรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจท่ี
จะทําใหนักเรียนสนใจใน    การเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและจะชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและจะทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน                                   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
3. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิทาง    

การเรียน  วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดย โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 
     3.   นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน วิชา วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรบัการจัดการเรยีนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา 
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เน้ือหาวิชา วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยยึดตามหนังสือเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

ระยะเวลาในทําการวิจัยในครั้งน้ี  ใชเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลาจํานวน               
8 ช่ัวโมง 

 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ  สังกัดสํานัก  งานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
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ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน 

– การจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
ตัวแปรตามมีสองตัวแปร  

– ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
– ความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
กรอบความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ  สังกัดสํานักงาน  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 แผน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 

การเลือกซื้อสินคาและบริการ  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
2.2 แบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชเกมเปน

สื่อการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถาม ตามรูปแบบของลิเคอรท (Likert) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 

ตัวแปรตน 

การจัดการเรยีนการรูโดยใชเกมเปนสื่อในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

ตัวแปรตาม 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ความสนใจในการเรียน 
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การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือใชในการวิจัย  โดยจําแนกได 
ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู  
เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 แผน  

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน   ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  เรื่อง  การเลือกซื้อสินคาและบริการ เปนแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  

3. แบบวัดความสนใจในการเรียน วิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ดําเนินการสรางแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  การเลือกซื้อสินคาและ
บริการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มาจํานวน 1 หองเรียน โดยการใชวิธีสุมการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 28 คน  

2. แนะนําข้ันตอนการทํากิจกรรม และบทบาทของนักเรียนในการจดัการเรียนการสอน 
3. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีผานการตรวจสอบคณุภาพ ปรับปรุงแกไขแลว 
4. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซือ้สินคา

และบริการ    ใชเวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
5. เมื่อสิ้นสดุการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรยีน (Post-test) กับนักเรียน 

กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซื้อ
สินคาและบริการฉบับเดิม 

6. นําผลคะแนนท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละ   หลังเรียน โดยใช
การทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ โดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test แบบ One Sample) 

3. การศึกษาความสนใจในการเรียน วิชาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ 
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู  โดยหาคาเฉลี่ย ( 𝑋 ) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ัวไปความหมายโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความสนใจมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสนใจมาก 
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คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความสนใจปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความสนใจนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความสนใจนอยท่ีสุด 

 
สรุปการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ผลของจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
สนใจในการเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรยีน 
 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี .ใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน  

 

การทดลอง N 𝐗 S.D. t 

กอนเรียน 28 18.86 2.71 16.76* 

หลังเรียน  23.50 2.08  

 
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ      

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูกอนเรียนสูงกวาหลังเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
 

วิธีสอน N 𝐗 S.D. t Sig. 

หลังการสอน 28 23.36 2.08 1.28 0.010* 

คะแนนเกณฑ  24.00 0   

จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ      
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี หลังท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การศึกษาความสนใจในการเรียน วิชาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของ 
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
 ตาราง แสดงการศึกษาเจตคติในการเรยีน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
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รายการขอความ 𝐗 S.D. ความหมาย 

1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิชาท่ีนาสนใจ 4.90 0.31  มากท่ีสุด 

2. นักเรียนชอบทําการบานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.64 0.62 มากท่ีสุด 

3. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีทําใหเกิด   ความ
สนุกสนาน 

4.95 0.18 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนชอบกิจกรรมเกมเก่ียวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.96 0.18 มากท่ีสุด 
5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสวนชวยใหสามารถอยูรวมใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 

6. นักเรียนมีความสุขมากเมื่อไดเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.93 0.26 มากท่ีสุด 

7. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหขาพเจาเปนคนกลา
แสดงออก 

4.85 0.35 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนฟงครูอธิบายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยางตั้งใจ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

9. นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีในการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.47 มากท่ีสุด 

10. รับผิดชอบงานเก่ียวกับวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดรบั
มอบหมายอยางสม่ําเสมอ 

 4.94 
0.18 

มากท่ีสุด 

11. ทําแบบฝกหัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวยตนเอง 4.61 0.73 มากท่ีสุด 
12. หาหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอานในเวลาวางอยู

สม่ําเสมอ 
4.64 0.37 มากท่ีสุด 

13. นักเรียนยกมือถามครูทันทีถาไมเขาใจในเวลาเรยีนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.92 0.18 
มากท่ีสุด 

14. นักเรียนทําการบานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรยีบรอยและ 
ตรงเวลาอยูเสมอ 

4.75 0.58 
มากท่ีสุด 

15. เตรียมอานหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลวงหนากอนถึง
ช่ัวโมงเรียน 

4.93 0.26 
มากท่ีสุด 

16. นักเรียนเปนผูตอบคําถามกอนใครในหองในเวลาท่ีครูตั้งคําถามในช่ัวโมง
เรียน 

4.68 0.66 
มากท่ีสุด 

17. นักเรียนชอบทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0 มากท่ีสุด 
18. ความสามัคคีในกลุมเพ่ือนจะทําใหช้ินงานท่ีครูออกมาดี 4.93 0.26 มากท่ีสุด 
19. นักเรียนแบงกลุมทํางานจะสงเสรมิใหนักเรียนเกิดทักษะตางๆ ไดด ี 4.75 0.64 มากท่ีสุด 

20. การท่ีสมาชิกในแตละคนไดทํากิจกรรมรวมกัน   
ทําใหนักเรียนเกิดความยอมรับในความสามารถของตนเอง 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 
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รายการขอความ 𝐗 S.D. ความหมาย 

รวม 4.58 0.41 มากท่ีสุด 

 จากตาราง พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการสอน โดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู โดยมีภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X=4.58)  พบวา นักเรียนชอบทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 
(X=5.00) นักเรียนชอบกิจกรรมเกมเก่ียวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (X=4.95) และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนานอยูในระดับมากท่ีสุด (X=4.95) ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียน เเละหลังเรียน  ผลการทดลองพบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซึ่งกลาวคือ คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหลังเรียน
สูงกวาเกณฑ เน่ืองจากกิจกรรมเกมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน
เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกนักเรียน มีความเช่ือมั่นในตนเองชวยใหนักเรียนรูจักคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 
การใชเกมชวยใหบรรยากาศเปนไปอยางมีชีวิตชีวา สรางความเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน (วันเพ็ญ พวงมะลิ,2543,
หนา 20) และสอดคลองกับงานวิจัยของประสงค อุทัย และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ในทางการเรียนและความชอบจากการสอนโดยใชเกม กับการสอนปกติ : ในวิชาพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนฝงธนบุรี 5 ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนโดยใชเกม
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสูงกวาการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และความชอบจาก
การสอนโดยใชเกมใหผลสูงกวาการสอบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอน
โดยใชเกมน้ันตัวผูเรียนสามรถสรางใหดึงดูดความสนใจมากกวาการเรียนแบบปกติ และงานวิจัยของภาวินี  กลิ่นโลกัย
และเยาวภา ประคองศิลป (2553) ไดศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1โรงเรียนบานเกาะ สํา นักงานเขตมีนบุรี ผลการ
พัฒนาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม ผลการวิจัยพบวา ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สนุกสนาน และ
ไดมีโอกาสสรางประสบการณใหกับตนเองเพ่ือเรยีนรูทําใหนักเรียนสามารถปรับตัวไดและอยากเรียนรูในบทเรียนสามารถ
จดจํา เน้ือหาไดดีข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนอีกดวยและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการการวิเรียนรูภาษาไทยท่ีเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
โดยใชเกมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.83ของคะแนนเต็ม และจํา นวนนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 87.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดไว 

2. ความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู ซึ่งพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความสนใจในการเรียน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะการจัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุและทาทาย 
ความสามารถของนักเรียน พยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด เชน การแสดงความคิดเห็น การ
แกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางสิ่งตื่นตาตื่นใจ สิ่งแปลก ๆ ใหม และครูมีวิธีการสอนใหเหมาะสมโดยให
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การเสริมแรงโดยพยายามใหนักเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียนหรือการทํางานน้ัน ๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับ
ความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสนใจสิ่งท่ีไดรับมอบหมายใหทํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผกามาศ   
ชูสิทธ์ิ (2551) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความคงทนทางการเรียนและความชอบ จากการสอนโดย
ใชเกมกับการสอนปกติ : ในวิชาเขียนแบบ ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยใชเกมให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ความคงทนทางการเรียนจากการสอน
โดยใชเกมสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความชอบจากการสอนโดยใชเกมใหผลสูงกวา
การสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนจะเริ่มกิจกรรมการเรียนสอน ครูแจงจุดประสงคการเรยีน ข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมอยางละเอียด เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและเกิดการเรียนรูไดงาย 

2. ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรควบคุมอยางใกลชิด 

3. ครูควรกําหนดระยะเวลาเลนเกมอยางเหมาะสม เพ่ือไมใหนักเรียนเกิด 
ความเบ่ือหนายในกิจกรรมเกมการเรียนรูในช่ัวโมงน้ัน ๆ 

4. หลังจากเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรปลูกคณุธรรมหรือเลานิทาน 
คุณธรรมสอดแทรกใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีคณุธรรมประจําใจ ประพฤติ ปฏิบัติในท่ีดีงาม 

5. ครูควรนําการจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูไปใชประกอบการ 
สอนวิชาอ่ืน ๆ ดวย ตามความเหมาะสม  
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บทคัดยอ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 
นาบอคําวิทยาคม ไดมาจากการสุมแบบกําหนด (Random Assignment) โดยดําเนินการทดลองใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 8 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก t – test for 
Independent Samples และ t – test for One Samples  

ผลการวิจัยพบวา 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

                                                           
1

  นกัศกึษาโปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
2

 อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
3

 ครู โรงเรียนนาบอ่คําวิทยาคม 
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คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) / เกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 
The research investigated the effectiveness of learning for Matthayom-suksa 3 

students (students on Grade 9 of the secondary school) of geographic tools in Learning 
Area of Social Studies, Religion, and Culture. Two purposes of this study were: to 
compare on student's achievement between the normal classroom learning and the 
learning after by using Team-Assisted-Individualization (TAI) Method, and to compare on 
student's achievement between the learning after by using Team-Assisted-
Individualization (TAI) Method based on the criterion. The samples selected by random 
assignment technique were Matthayom-suksa 3 students from Nar-Boh-Kum Wittayakom 
high school in Kamphaeng-Phet province. The experiment was conducted in a 50-minute 
period of 8 periods during the second semester of the 2017 academic year. The 
instrument was the achievement test for the learning package of learning area of Social 
Studies, Religion, and Culture on geographic tools. And the T–test for Independent 
Samples The T–test for One Samples were statistically used for the collected data 
analysis. 

The findings of this research revealed that: the students on Team-Assisted-
Individualization (TAI) instructional method in learning area of Social Studies, Religion and 
Culture, who gained a significantly higher score of academic achievements than the 
students on the normal classroom learning at the .01 level.  And finally, the result 
showed that the students’ academic achievements about geographic  tools in learning 
area of Social Studies, Religion, and Culture after by using Team-Assisted-Individualization 
(TAI) learning Method, were higher than the criterion set 70 percentage at the .01 level.   
Keyword : Team Assisted Individualization / achievement 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีเก่ียวกับความสมัพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่องราวเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร หนาท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ดงัน้ันวิชาสังคมศึกษาจึงชวยใหผูเรยีน 
มีความรูความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนา การเปลีย่นแปลงตามยุคสมัย 
ตามกาลเวลา ตามเหตุปจจยัตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจผูอ่ืน ยอมรับในความแตกตาง 
มีคุณธรรม มคีวามอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไปปรบัใชในการดําเนินชีวิต มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
อยูในสังคมอยางเปนสุข เปนพลเมอืงดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเปนเปาหมายท่ีแทจริงของการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา  (ทัศพร สุนทราลัย . 2557 : 1) 

ความสําเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การท่ีผูเรียนเขาใจ 
และนํามาใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันได ใหเปนชีวิตท่ีดีงามและชวยสรางสรรคสังคม ดังน้ัน  
การจัดการเรยีนการเรียนรูสังคมศกึษาจึงเช่ือมโยงใหเด็กเรียนรูการใชชีวิตท่ีถูกตอง อยูอยางมีความสุข 
โดยเรียนผานสถานการณจริงท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน หรือในโรงเรียน หรือวิเคราะหจากตัวอยางสถานการณ
ท่ีเปนจริงในสังคม เพ่ือใหเด็กฝกคดิวิเคราะห รูทันการเปลีย่นแปลง รูจักตัวเอง สามารถจดัการชีวิตของ
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ตัวเอง และมีวิถีชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปน
การศึกษาท่ีพัฒนาท้ัง 3 ดานของชีวิตของเราน่ันคือ 1. ดานพฤติกรรม (ศีล) คือ พฤติกรรมในความสมัพันธ
กับโลกแหงวัตถุ ไดแก การใชตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการสงเสริมคณุภาพชีวิต มีประสิทธิ ภาพในการใช
งานใหดูเปน ฟงเปน และการบริโภคปจจัย 4 รวมถึงการใชประโยชนจากวัตถุอุปกรณตางๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีดวยปญญา มุงคุณคาท่ีแทจริง และสงเสรมิการพัฒนาชีวิต เรียกวา กินเปน บริโภคเปน ใชเปน 
พฤติกรรมในการสัมพันธกับโลกแหงชีวิต ไดแก การอยูรวมสังคม โดยไมเบียดเบียน ไมกอความเดือดรอน 
มีความสมัพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษยชวยเหลือเก้ือกูลกันดํารงตนอยูในขอบเขตแหงศีล 5 รักษากติกาสังคม 
กฎเกณฑ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จรรยาบรรณตางๆ มีการใหเผื่อแผ แบงปน ชวยเหลือ ใหความสุข
กับเพ่ือนมนุษย สงเสริมการสรางสรรคสิ่งดีงาม พฤติกรรมในดานอาชีพ คือ ทํามาหาเลี้ยงชีพท่ีเปน
สัมมาชีพ ไมกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน เปนอาชีพท่ีเอ้ือตอการพัฒนาชีวิตของตน ไมทําใหเสื่อมจาก 
คุณความดี 2. ดานจิตใจ (สมาธิ) คือ คุณภาพจติ ไดแก คณุธรรมความดีงามตางๆ เชน เมตตา กรณุา 
กตัญูกตเวที หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่งจะหลอเลี้ยงจิตใจใหงอกงาม และเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมท่ีดีงาม 
สมรรถภาพจติ ไดแก ความสามารถ เขมแข็ง มั่นคง มีฉันทะ (ความใฝรู ใฝดี ใฝทํา) มีความเพียร (วิริยะ) 
ขยัน (อุตสาหะ) อดทน (ขันติ) มีสติ ควบคุมได สงบ มีสมาธิ ไมประมาท ทําใหกาวหนามั่นคงในพฤติกรรม
ท่ีดีงามและพรอมท่ีจะใชปญญา สขุภาพจิต ไดแก สภาพจติท่ีปราศจากความขุนมัว เศราหมอง เปนจิตท่ี
สดช่ืน ราเริง เบิกบาน ผอนคลาย ผองใส เปนสุข ซึ่งสงผลตอสุขภาพกาย และทําใหพฤติกรรมท่ีดีงาม  
มีความมั่นคง 3. ดานปญญา (ปญญา) มีการพัฒนาหลายดาน หลายระดับ เชน ความรูความเขาใจใน 
การฟง เลาเรียน และรับขอมลูขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ รับรูประสบการณและเรียนรูสิ่งตางๆอยาง
ถูกตองตามความเปนจริง คิดพิจารณาอยางมีวิจารณญาณ ใชปญญา รูจักมอง รูจักคิด ท่ีจะใหเขาถึงความ
จริง และไดคณุประโยชน มีโยนิโสมนสิการ ท่ีเรียกวา มองเปน คิดเปน รูจักคิดจดัการ ดําเนินการ ทํากิจ
ใหสําเรจ็ ฉลาดในวิธีการท่ีจะนําไปสูจุดหมาย แสวงหา สามารถนําความรูท่ีมีอยูมาเช่ือมโยงสรางเปน
ความรูความคิดใหมๆ  เพ่ือใชแกปญหาและสรางสรรค รูเทาทันธรรมดาของสิ่งท้ังหลาย รูแจงความจริงของ
โลกและชีวิต ทําใหวางใจถูกตองตอทุกสิ่งทุกอยาง สามารถแก ปญหาชีวิต ขจัดความทุกขในจิตใจของตน
ได หลดุพนจากความยึดตดิถือมั่นในสิ่งท้ังหลาย ดําเนินชีวิตดวยปญญาอยางแทจริง (ประไพ ประดิษฐสุข
ถาวร . มปก : 1) 

จากความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังกลาว หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศกราช  2551 กําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนกลุมสาระท่ีเนนใหผูเรยีนมีความรู ความเขาใจการดํารงชีวิตของมนุษยท้ังในฐานะปจเจก
บุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด 
เขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลาตามเหตุปจจัยตางๆ เกิดความเขาใจในตนเอง และ
ผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรบัในความแตกตางและมีคณุธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการ
ดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 56)  

 ซึ่งผูเรียนสารมารถเรียนรูไดจากสาระตางๆดังน้ี 1. สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม วา
ดวยแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏบัิติในการพัฒนาตนเอง และ การอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทํา
ความดี มีคานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 2. หนาท่ี
พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต วาดวยระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคญั การเปนพลเมืองดี 
ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาท่ี เสรภีาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก 3. เศรษฐศาสตร วาดวยการผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 4. ประวัติศาสตร วาดยเรือ่งของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร  วิธีการทางประวัตศิาสตร พัฒนาการของมนุษยชาตจิากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคญัท่ีมีอิทธิพลตอ
การเปลีย่นแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภมูิปญญาไทย แหลงอารยธรรมท่ี
สําคัญของโลก 5. ภูมิศาสตร วาดวยลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 
และภมูิอากาศของประเทศไทย และภมูิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมสิารสนเทศ การอนุรกัษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
( กระทรวงศึกษาธิการ.2551.1 ) 

ปญหาสาํคัญของการจดักิจกรรมการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ
นักเรียนสวนใหญไมใหความสําคญัในการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะเห็นวาวิชาน้ี
เปนวิชาท่ีเปนเรื่องใกลตัวนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมตองพ่ึงทฤษฏี ในช้ันเรียนจึงไม
คอยสนใจในการเรียนการสอน ไมชอบเรียน เรียนไมเขาใจ และไมใสใจท่ีจะทบทวนบทเรียนในเรื่อง
ดังกลาว ปญหาท่ีตามมาก็คือ เด็กเลิกสนใจการเรียน  ไมตั้งใจเรียน กอปญหาในช้ันเรียน มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ําลงเรื่อยๆ ปญหาสาํคัญของผูวิจัย คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูไมหลากหลาย  
ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนต่ํา จะเห็นไดจากการสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
(LAS)  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2558  
โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  44.38  ปการศึกษา  2559   มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
43.25  ซึ่งคะแนนต่ําลงกวาในปกอน จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเหน็วาคะแนนเฉลีย่ตองไดรับ 
การปรับปรุง และหาแนวทางยกระดับผลสมัฤทธ์ิใหดียิ่งข้ึน นักวิชาการและผูรูหลายทานพยายาม
ศึกษาวิจัยคนควา โดยมุงไปท่ีสื่อการสอน ซึ่งสามารถแปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด 
นอกจากน้ีครูตองใชยุทธวิธีตางๆ เพ่ือแกปญหาการจดักิจกรรมการเรียนรู เพ่ือปรับวิธีการสอนและนําสื่อ
การเรยีนการสอนมาชวยใหนักเรยีนเขาใจในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหมากยิ่งข้ึน   
(เยาวลักษณ เตยรณบรรจง. 2544 : 5) การแกปญหาทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลายวิธี โดย
ครูผูสอนตองหาวิธีการจดัการเรียนรูในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรยีนรูและเกิดทักษะตางๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏบัิติ, 
การสอนอภิปราย, การสอนสมัมนา และการสอนโดยใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การจดักิจกรรมการ
เรียนรูจะตองมุงใหผูเรียนมีความรบัผิดชอบรวมกัน และทํางานรวมกับผูอ่ืนได โดยใหผูเรยีนมีสวนรวมใน
การใชความคิด และการแกไขปญหารวมกัน จะนําไปสูการปรับเปลีย่นโครงสรางทางปญญา สรางสังคมท่ี
มีการรวมมือ การใหผูเรยีนเปนผูสรางองคความรูเกิดจากการใหผูเรยีนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว 

การจัดการเรยีนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted Individualization) เปน
เทคนิคการจดัการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะ
เพ่ือนชวยเพ่ือน และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน โดยใหนักเรียน
ทําการศึกษาและเรยีนรูรวมกัน ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือ
ชวยเหลือกันเพ่ือบรรลุเปาหมายของการเรียน (Slavin, 1990, p. 83, อางถึงใน วัลยา เลื่อนกฐิน, 2554) 
การเรยีนแบบกลุมรวมมือ TAI เปนอีกวิธีหน่ึงซึ่งเปนการเรียนแบบรวมมือท่ีผสมผสาน ระหวางการเรยีน
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แบบรวมมือกับการเรยีนรายบุคคล กระตุนใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียน ประหยัดเวลาท้ังผูเรียนและผูสอน 
และยังชวยสงเสรมิความรวมมือในการทํางาน ซึ่งจะเกิดผลดีตอผูเรยีนและผูสอน (สรุีพร ศิรินามมนตรี, 
2552 : 34) การเรียนแบบกลุมรวมมือสามารถนํามาใชกับการเรยีนทุกวิชาและทุกระดับช้ัน และจะมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึนกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา การกําหนดเปาหมายใน
การเรยีนรู การคดิแบบหลากหลาย การปฏิบัตภิารกิจท่ีซับซอน การเนนคณุธรรม จริยธรรม  
การเสริมสรางประชาธิปไตยในช้ันเรียน ทักษะทางสังคม นักเรียนมคีวามพ่ึงพอใจตอชุดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TAI (ธนาภรณ โคตรนารา, 2556) ซึ่งสอดคลองกับการสรางนิสัยความ
รับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือภายในกลุมนักศึกษาท่ีเรยีนโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (พัฒนศักดิ์ จิณะวงค, 2554) ซึ่งสลาวิน (Slavin,1995, p. 64, อางถึงใน  
สุรีพร ศริินามมนตร,ี 2552) สรุปขอดีของการสอนแบบกลุมรวมมือกันเรียนรู(Teams Assisted 
Individualization) หรือ TAI ดังน้ี (1) ชวยใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง (2) สงเสรมิและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือ (3) แกปญหาเด็กออนในหองเรยีนได (4) สนอง
ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดีเด็กท่ีเรยีนชามีเวลาศึกษาและฝกฝนเรื่องท่ีไม
เขาใจมากข้ึนและเด็กท่ีเรียนเร็วใชเวลาศึกษานอย (5) ชวยใหเกิดการยอมรับในกลุม โดยเด็กเกงยอมรบั
เด็กออนและเด็กออนเห็นคณุคาของเด็กเกง (6) ชวยแบงเบาภาระของครูทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงาน
สอน ปรับปรุงการสอนมากข้ึน (7) ปลูกฝงนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคม (8) เสริมแรงใหเกิดข้ึนท้ังราย
กลุมและรายบุคคล 

ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับการ
ใชชีวิตประจําวันของเราอยางมาก ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) รวมกับวิธีการสอนแบบปกติ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดังน้ันผูวิจัย
จัดทําวิจัยในระดับช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูพัฒนาศักยภาพ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดทักษะกระบวนการคิด และสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร ท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โดยกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือนําไปสูการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนตามปกต ิ

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับเกณฑ 
(รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิ
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับ

การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑ 
รอยละ 70 
 

ขอบเขตการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส 32101 ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และการ
จัดการเรียนการสอนตามปกต ิ

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจยัไดศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

ของสลาวิน (Slavin) ซึ่งเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative learning) และการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) เขาดวยกัน ซึ่งมี
จุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรยีนเปนรายบุคคล โดยใชลักษณะการเรียนเปนกลุม ใหนักเรียน
ในกลุมทําการศึกษาและเรียนรูรวมกันชวยกัน ดําเนินการเรียนและมีการตรวจสอบรวมกัน มีการรวมมือ
ชวยเหลือกันเพ่ือบรรลุเปาหมายของการเรียน โดยผูสอนจะใหความเปนอิสระแกนักเรียนท่ีจะหาความรู
จากเพ่ือนในกลุม และมีการฝกฝนโดยใชแบบฝกทักษะใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ จะชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสูงข้ึน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองศึกษาการเปรยีบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับการสอนปกต ิเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ท่ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรียนรู้ 

1. การจดัการเรียนการสอนแบบกลุม่

ช่วยรายบคุคล (TAI) 

2. การจดัการเรียนการสอนตามปกต ิ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ภาพประกอบ 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนนาบอ
คําวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41ภาคเรยีนท่ี 
2 ปการศึกษา 2560 กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกําหนด (Random Assignment) แลวแบงเปน 

-  กลุมทดลอง นักเรียน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย 
 รายบุคคล (TAI) 

-  กลุมควบคุม นักเรียน 25 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบไปดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรือ่ง เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร โดยในแตละเน้ือหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจดัการเรียนรู 2 วิธี คือ 

1.1 การจดัการเรียนรูโดยใชการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI)  

1.2 การจดัการเรียนการสอนตามปกติ 
2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
1. ขอความรวมมือกับโรงเรียนนาบอคําวิทยาคม ซึ่งเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตัวเองโดยใชการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับ
การสอนปกติ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 

2. ช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 
เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัตตินถูกตอง 

3. การทดสอบกอนเรยีน (Pretest) จํานวน 1 คาบ กับนักเรียนท้ังกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองท้ัง 2 กลุม ในเน้ือหาเดียวกัน โดยใชเวลาสอน  
8 คาบ คาบละ 50 นาที 

- กลุมทดลอง  จัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 
- กลุมควบคุม  สอนตามปกต ิ

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 1 คาบ กับนักเรียนท้ังกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบ
กอนเรียน 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมา
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ 
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การวิเคราะหขอมูล 
ในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจยัมีลาํดับข้ันในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับ
นักเรียนท่ีรับการเรียนการสอบตามปกติ โดยใชสถิต ิt – test for Independent Samples 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI)  
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของกลุมทดลอง (สอนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI)) และ กลุมควบคุม (สอนตามปกติ) 

 

กลุมตัวอยาง 𝑛 𝑘 𝑋�1 𝑋�2 𝑀𝐷 𝑆𝑀𝐷1−𝑀𝐷2  𝑡 
กลุมทดลอง 25 20 6.16 15.04 8.88 

0.80 3.15 
กลุมควบคุม 25 20 5.76 12.12 6.36 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 �𝑡.01,48 = 2.68� 
 

จากตาราง 2 พบวา กอนการทดลองนักเรียนท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) กับนักเรียนท่ีไดรบัการสอนตามปกติ มคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร ใกลเคยีงกัน (กลุมทดลอง𝑋�1 = 6.16, กลุม

ควบคุม𝑋�1 = 5.76) หลังการทดลองพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่อง 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร กับเกณฑ (รอยละ 70) โดยใชสถิติ t – test for One Samples ปรากฏผลใน
ตาราง3 
 ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม 
ชวยรายบุคคล(TAI) เรื่องฟงกชันกําลังสอง กับเกณฑ (รอยละ 70) 
 

การทดสอบ 𝑛 𝑘 𝑋� 𝑆 𝜇0(70%) 𝑡 
การทดลอง 25 20 15.04 2.54 14 2.52 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (𝑡.01,24 = 2.49)  
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จากตาราง 3 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 หลังจากท่ีไดรับการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวย
รายบุคคล (TAI) เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวา เกณฑ (รอยละ 70) อยางมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุม
ชวยรายบุคคล (TAI) สงผลใหผูเรยีนสามารถลงมือทํากิจกรรมในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถ
ของตนและพัฒนาการเรียนโดยใชกระบวนการกลุม  มีการรวมมือชวยเหลือกันเพ่ือบรรลเุปาหมายของ
การเรยีน โดยผูสอนจะใหความเปนอิสระแกผูเรยีนท่ีจะหาความรูจากเพ่ือนในกลุม และผลตอบแทนอาจ
อยูในรูปคะแนนหรือสิ่งอ่ืนซึ่งควรเปนสิ่งท่ีจูงใจ  กระตุนใหผูเรียนในกลุมรวมมือกันเรยีนรู โดยมีขอดีของ
การจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) คือ 1. ชวยเสริมใหเกิดความการชวยเหลือภายใน
กลุมของผูเรียน และกระตุนใหผูเรยีนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 2. ชวยสงเสริมความสามารถ
และสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กท่ีเรียนชามีเวลาฝกฝนมากข้ึน เด็กท่ีเรียนเร็วมีโอกาส
ชวยเหลือเพ่ือนท่ีออนในกลุม 3. ชวยใหเกิดการยอมรับและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกันภายในกลุม เด็ก
ออนไดรับการยอมรบัและเห็นคณุคาของเด็กเกง  4. ชวยแบงเบาภาระครูของไดบางสวน ครจูะไดมเีวลา
ดูแลนักเรียนไดมากข้ึนและท่ัวถึง อีกท้ังทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงานสอนมากข้ึนดวย 
5. ชวยปลูกฝงนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคม และมีความรับผดิชอบในการเรียนรูของตนเองมากข้ึน 
และทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 6. ชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจใหแกผูเรียนอัน
เน่ืองมาจากการเสรมิแรง ซึ่งจะแตกตางกับนักเรยีนท่ีไดรับการสอนตามปกติ เพราะการสอนตามปกตน้ัิน
ครูเปนผูสอน และอธิบาย ยกตัวอยาง เมื่อนักเรียนสงสัยก็จะไดรับคาํตอบจากครู ซึ่งถาครูสอนแลว
นักเรียนตามไมทัน นักเรียนบางคนก็จะไมถาม เน่ืองจากอาย ไมกลาถามครู ก็จะทําใหตนเองไมเขาใจ
เรื่อยมา จึงสงผลใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ผูรูหลายทานพยายามศึกษาวิจัยคนควา โดยมุงไปท่ีสือ่
การสอน ซึ่งสามารถแปลงนามธรรมใหเปนรูปธรรมใหมากท่ีสดุ   นอกจากน้ีครูตองใชยุทธวิธีตางๆ เพ่ือแก
ปญหาการจัดกิจกรรมการเรยีนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปรบัวิธีการสอนและนําสื่อการ
เรียนการสอนมาชวยใหนักเรียนเขาใจในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน  (เยาว
ลักษณ เตยรณบรรจง. 2554 : 5) การแกปญหาทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีหลายวิธี โดยครูผูสอนตอง
หาวิธีการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิด
ทักษะตางๆ ซึ่งผูวิจัยเลือกใชการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบกลุมรวมมือรายบุคคล ซึ่งพบวานักเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกต ิอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่องเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 
คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 ท้ังท่ีเน่ืองจากการจัดการเรยีนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เปน
การจัดการเรยีนการสอนท่ีชวยใหนักเรียนมีกลุม มีความรับผิดชอบมากข้ึน กลาแสดงความคิดเห็น กลา
ซักถาม กลาพูดคยุกับเพ่ือน เมื่อไมเขาใจ ซึ่งจะเปนผลดียิ่งกวา ซักถามครูเพราะตัวนักเรียนเองก็จะไมกลา 
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ทําใหนักเรียนในกลุมมีความรับผดิชอบมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับขอดี คือ 1. ชวยเสริมใหเกิดความการ
ชวยเหลือภายในกลุมของผูเรียน และกระตุนใหผูเรยีนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 2. ชวย
สงเสริมความสามารถและสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือเด็กท่ีเรียนชามเีวลาฝกฝนมากข้ึน เด็ก
ท่ีเรียนเร็วมีโอกาสชวยเหลือเพ่ือนท่ีออนในกลุม 3. ชวยใหเกิดการยอมรับและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน
ภายในกลุม เด็กออนไดรับการยอมรับและเห็นคณุคาของเด็กเกง  4. ชวยแบงเบาภาระครูของไดบางสวน 
ครูจะไดมเีวลาดูแลนักเรียนไดมากข้ึนและท่ัวถึง อีกท้ังทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน ปรับปรุงงาน
สอนมากข้ึนดวย 5. ชวยปลูกฝงนิสัยท่ีดีในการอยูรวมกันในสังคม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของ
ตนเองมากข้ึน และทราบความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 6. ชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจใหแก
ผูเรยีนอันเน่ืองมาจากการเสริมแรง  ท้ังน้ีท้ังน้ันจากการวิจัยน้ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70  อยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมคีะแนนเฉลีย่ 15.04 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.20 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ

การศึกษาครั้งตอไป ดังน้ี 
1. ครูควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาใบความรูและการทําแบบฝกหัดแตละครั้ง เพ่ือให

นักเรียนมีเวลาในการซักถามท่ีเพียงพอ 
2. ครูผูสอนตองดูแลทักเรียนใหมั่วถึงทุกกลุม ใหคําปรึกษาและตรวจสอบความถูกตองอยาง

สม่ําเสมอ 
3. ครูผูสอนควรเตรียมกิจกรรมเพ่ิมเติมสําหรับนักเรยีนท่ีทําแบบทดสอบรายคาบเสร็จและ

ถูกตองกอน 
4. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(TAI) ในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องอ่ืนๆ 
5. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(TAI) ในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางสังคมศึกษา 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภมูิศาสตร  เร่ืองการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและ 

เคร่ืองมือในการศึกษาภูมิศาสตร  โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

                  Learning Achievement on Geographical Development and Tools of Geography  
                            by Using  Cooperative Learning  STAD  of  The Grade 11 .  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                
ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
(80/80)  กลุมเปาหมาย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 จํานวน 37 คน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ STAD 
จํานวน 7 แผน , แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 8.86 
คะแนน และ 16.65  คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนพบวา  คะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 16.65 คะแนน คิดเปนรอยละ 

83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

Abstract 

The objectives of this research were to : 1. study and compare the group behaviors and 
learning achievements of grade 11 students on the learning unit about geographical development 
and tools of geography before and after using the cooperative STAD technique for teaching, and 2. 

                                                           
1 นักศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2 อาจารย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3 ครู กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรยีนพรานกระตายพิทยาคม 
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compare the learning achievements from using the cooperative STAD technique with the 80% 
criterion. The sample group, selected by purposive sampling, was 37 students of grade 11. The 
research instruments were lesson plans, group working behavior observation forms, and learning 
achievement assessment from mean, standard deviation, t-test 

The research found that:  

1. The achievement of pre–studied and post-studied of grade 11 students was at 8.86 point 
and 16.65 in order, higher than the pre- test at0.5 level. 
2. The achievement of grade 11 students was at 16.65 point. The percentage was 83.24, higher than 

standard at 0.5 level.  

ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบันการศึกษาเปนสิ่งท่ีสําคัญ  และมีความจําเปนอยางมากเพราะเปนกระบวนการท่ีมุงพัฒนาคนใหเปน
มนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ ท้ังทางดานสติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เปนเครื่องมือท่ีใช
ประกอบการดําเนินชีวิต การศึกษาจะมีประสิทธิภาพน้ันตองมีแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยมีผูเรียนเปนเปาหมาย
สูงสุดของการพัฒนา ซึ่งในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริง คือการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละคน จึงตอง
ใหความสําคัญกับผูเรียนตั้งแตการวางรากฐาน  การพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งในสภาวะ
ปจจุบันมนุษยเรามีการแขงขันสูง ดังน้ันการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีหลากหลาย และผานกระบวนการวิเคราะหท่ี
เหมาะสม ดั่งเชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี5 ไดมุงเนนใหผูเรียนเขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และ ทักษะการแสวงหาความรูอยางมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทํางานท่ีดี  
            การเรียนรูแบบรวมมือ (Student Team Achievement Division หรือ STAD)  หมายถึง การเรียนแบบ
รวมมือท่ีกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียน
ท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน เปนวิธีหน่ึงท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมี
สวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง ไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู 
ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และ
ทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนท่ีสามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดอีก
วิธีหน่ึง จึงนับวาเปนวิธีเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนปจจุบัน เพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและในปจจุบันการทํางานเปนทีม  เปนสิ่งสําคัญในโลกยุคขาวสาร การทํางานเปนทีมไดเขามามีบทบาทเปน
อยางมาก เพราะการทํางานเปนทีมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จกวาการทํางานคนเดียว เน่ืองจาก
ทุกคนมีความสามารถแตความสามารถของทุกคนมีจํากัด การนําความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิดผลงานมากข้ึน                 
และงานบางอยางตองการความคิดท่ีริเริ่มสรางสรรค การทํางานรวมกันดวยการคิดรวมกันจึงทําใหงานออกมาสําเร็จ 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวาผูเรียนตองไดรับการพัฒนา
ทักษะของการทํางานเปนทีม ขาดความรวมมือในการทํางาน ไมแบงภาระงานท่ีชัดเจนและขาดความรับผิดชอบในการ
ทํางานรวมกับผู อ่ืนในทีม ทําใหงานท่ีออกมาไมประสบผลสําเร็จและงานขาดประสิทธิภาพ เมื่องานออกมาไมมี
ประสิทธิภาพยังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําเน่ืองจากนักเรียนขาดการใสใจในบทเรียน  
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              จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ท่ีมี

ผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภูมิศาสตร เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตร

และเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 โรงเรียน

พรานกระตายพิทยาคม ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งนาจะเปนประโยชนและ

พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนท่ีรูจักการรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางดี 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค

การเรียนรูแบบ STAD ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิค

การเรียนรูแบบ STAD ระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เรื่องเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  หลังเรียนสูงกวาเกณฑ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

             ดานเนื้อหา 

              การศึกษาคนควาครั้งน้ี   ผูวิจัยไดใชเน้ือหา เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือ  ในการศึกษา

ภูมิศาสตร โดยจําแนกออกเปน 7 เรื่องยอย  ดังน้ี 

- พัฒนาการทางภูมิศาสตร 

- แผนท่ีและชนิดของแผนท่ี   

- องคประกอบของแผนท่ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศ  

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร 

- เทคโนโลยีและสารสนเทศในการศึกษาภูมิศาสตร 

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
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 ดานตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใชเทคนิคการเรยีนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมศิาสตรและ

เครื่องมือในการศึกษาภมูิศาสตร   

             ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน

การศึกษาภูมศิาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

  ดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควาคือ ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 8 ช่ัวโมง  

            ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนพรานกระตาย               

พิทยาคม  ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา              

เขต 41 จํานวน 4 หอง รวมจํานวนนักเรียน 175 คน   

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2                             

ปการศึกษา 2560 จํานวน 37 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีก

รูปแบบหน่ึง ท่ีมีช่ือเต็มวา Student Teams Achievement Divisions เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง

กําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน  

 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนแตละคนซึ่งวัดไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่อง พัฒนาการทางสังคม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5ท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึน 

 3. วิชาภูมิศาสตร หมายถึง สาขาวิชาหน่ึงท่ีทําการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของ

สถานท่ีท่ีปรากฏอยูบนพ้ืนผิวโลก   เรื่องเก่ียวกับการจัดวางสิ่งตาง ๆ และความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ท่ีแบงแยกสิ่งหน่ึง

ออกจากสิ่งอ่ืน ๆ 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เทคนิคการจดัการเรียนรูแบบ STAD 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร             

เรื่องการพัฒนาการทางภมูิศาสตรและเครื่องมือ

ในการศึกษาภูมิศาสตร 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  จํานวน 7 แผน แผนละ 1 – 2 ช่ัวโมง รวมเปน  8 ช่ัวโมง  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและ

ดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักการจัดการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ตําบลถํ้า

กระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

1.2 ศึกษาสาระวิชาภูมศิาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                      

เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรยีนรู  ตัวช้ีวัด   

1.3 ศึกษาหนวยการเรียนรู สาระวิชาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 หนวย  เพ่ือนํามาใชเปน

แนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและ

เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร จํานวน 7 แผน แผนละ 1- 2 ช่ัวโมง รวมเปน 8 ช่ัวโมง 

1.4 ศึกษาวิธีเขียนแผนการเรียนรูแบบ STAD จากตํารา เอกสารงานวิจัย และ กําหนดรูปแบบการเขียน

แผนการการเรียนรูโดยมีองคประกอบ คือ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ

แหลงความรู การวัดและประเมินผล 

1.5 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู นําเสนอตอผูเช่ียวชาญอีกครั้งหน่ึงเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง จน

ไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ จึงนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 

โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม ตําบลถํ้ากระตายทอง อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จํานวน 37 คน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตร และเครื่องมือในการศึกษา
ภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี      

2.1 ศึกษาสาระการเรยีนรูและมาตรฐานและตัวช้ีวัด เรือ่ง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน
การศึกษาภูมศิาสตร  วิชาภูมิศาสตร กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางขอสอบและวิเคราะหขอสอบจากหนังสือการวิจัยเบ้ืองตนของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2546) 

2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือใน

การศึกษาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ 

ตองการใชจริง 20 ขอ 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญ  เพ่ือพิจารณาความถูกตองตาม

หลักวิชาการและความเหมาะสมเพ่ือทําการปรับปรุง 
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2.5 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวพรอมแบบประเมินดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรูเสนอผูเช่ียวชาญ   ผลการประเมินพบวาขอสอบมีคา IOC อยูท่ี 1.00 สามารถนําไปใชดําเนินการ

ได  

  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 เรื่อง เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                 

เพ่ือศึกษาความรูเดิมของนักเรียน     

  2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด แบบ STAD              

เรื่อง พัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 5 จํานวน 7 แผนๆ                             

ละ 1-2 ช่ัวโมง รวมเวลา 8 ช่ัวโมง 

 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน อีกครั้งหน่ึง    

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการจัดกระทํากับขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองสอนมา

วิเคราะหโดยใชเครื่องคิดคํานวณ และเกณฑการแปลคาชวยในการ วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด

แบบ STAD เรื่องเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

                2. วิเคราะหทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหของนักเรียน ท่ีมีตอการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบ STAD เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตรและเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใช

แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน สถิตท่ีใช ไดแก One Sample teat , Dependent Sample teat  

 โดยใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre – experimental Design) ดังน้ี 

 1) แบบวัดผลกอนและหลังทดลอง ( One Group Pretest  Posttest Design) 

     

 

 2) แบบกลุมทดลองกลุมเดียว (One – Shot Case Study ) 

 

 

 

 

     X  O2 

 O1    X  O2 
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สรุปผลการวิจัย 

                  1 .  การทดสอบกอนเรียนและหลั ง เรี ยนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5 มีคะแนนเฉลี่ ย                   

เทากับ 8.86 คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน     

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

        2 .  การทดสอบของนักเรี ยน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5  มีคะแนนเฉลี่ ย เท า กับ 16 .65 คะแนน                          

คิดเปนรอยละ 83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง

เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑรอยละ 80  

อภิปรายผล 

                  1.  ผลสัมฤท ธ์ิก อนเรียนและหลั ง เ รี ยนของ นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  5  มี คะแนนเฉลี่ ย                   

เทากับ 8.86 คะแนน และ 16.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน     

พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีไดรับการสอนโดยใช

เทคนิคการเรียนรูแบบ STAD เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนรูกลุมสงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวากอนเรียนซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พงศธร คิดรัมย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน                 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

ผลการวิจัยปรากฏวา   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.40/80.10 ซึ่งผานเกณฑท่ีตั้งไว 2. ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจตอการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD อยูในระดับมากท่ีสุด 

                  2 . ผ ลสั มฤท ธ์ิของ นัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึ กษาป ท่ี  5  มี คะแนน เฉลี่ ย เท า กับ  16 . 65  คะแนน                          
คิดเปนรอยละ 83.24 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาเกณฑการทดสอบ  เปรียบเทียบเกณฑรอยละ 80 และเปนไปตามความ           
มุงหมายของการศึกษาคนควาครั้งน้ีเน่ืองมาจากเหตุผล ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู ท่ีผูศึกษาคนควาพัฒนาข้ึนไดผานข้ันตอนการสรางอยางเปนระบบ                  
มีวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม  โดยศึกษาจากหลักสูตรคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู              
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกรมวิชาการ ไดระบุไววากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู             
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จะชวยใหผูเรียน เกิดทักษะในการทํางานเปนกลุมสามารถนําความรู ทักษะคานิยม
และเจตคติ ท่ีไดรับการอบรมบมนิสัย มาใชในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของผูเรียน และศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ความสําคัญของแผนการสอนไววา แผนการสอน
เปนหลักฐานท่ีแสดงถึงการเตรียมการลวงหนาของครูสะทอนใหเห็นถึงการใชเทคนิคการสอนสื่อ นวัตกรรม และจิตวิทยา
การเรียนรูของเด็กมาผสมผสานกันหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนท่ีตนเองสอนอยู และจันทรา  ตันติ
พงศานุรักษ (2557 ) กลาววา การจัดการเรียนแบบกลุมรวมมือ STAD เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเนน
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ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอยๆ  เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละ
คน สนับสนุนใหมีการชวยเหลือกันจนบรรลุผลตามเปาหมาย ตลอดจนสงเสริมใหทํางานรวมกันเปนหมูคณะหรือทีมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ท่ีตองเปดโอกาสใหผูเรียนทํางานเปนทีมเพ่ือพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ การทํางาน
รวมกันดวยความสุขและสรางสรรค 
ขอเสนอแนะ 

               1.ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใช 

1.1 สาระการเรียนรูท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบ STAD ควรเปนสาระ

การเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสนใจเปนเรื่องใกลตัวผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได 

1.2 สื่อและแหลงเรียนรูผูสอนควรจัดหาสื่อและเตรียมใหเพียงพอ   มีการนัดหมายลวงหนากับบุคคลให

ชัดเจนในเรื่องเวลาและสาระท่ีตองการเรียนรูและบุคคลน้ันควรมีการเตรียมขอมูลในการศึกษาหาความรูของผูเรียนให

ครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรู 

                2.ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเลือกหนวยการเรียนรูอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนดานความคงทนในการเรียนรูอันมีผลเน่ืองมาจาก

การจัดการเรียนรูแบบ STAD 

2.3 ควรมีการศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ STAD 
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การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสกิาร ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

Enhancing Learning Skill in 21 Century in Critical Thinking Followed Yonisomanasikan in 
Social Studies of Grade 6 Students 

รุจิเรข รัตนปราณี1  ชูวิทย ไชยเบา2 และเดช สุวรรณนําปน3 
Rujireg Rattanapranee1  Choowit Chaibao2 and Dech Suwannampon3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
(การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ) และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ท่ีศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา สาระหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง 
วัฒนธรรมไทย ดวยแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ) กลุมเปาหมายคือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 38 คน ภาค
การศึกษาท่ี 1/2560 รวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
ผลการศึกษาพบวา             

 1. ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.44 
คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
คําสําคัญ : นักเรียน / โยนิโสมนสิการ / การคิดแบบแยกแยะ  

Abstract 
The purposes of this research were to 1. promote the critical thinking skills by Yonisomanasikal 

(Categorized thinking) and 2. compare the achievement before and after studying of grade 6 

students of Rodnil school that study in Social Studied, Civic Duty in the lesson on Thai Tradition 

with Yonisomanasikal (Categorized thinking). The populations were 38 students, grade 6 of 

Rodnilwittaya school, Khlonglan district, Kampaheng Phet studying in first semester academic year 

2017. Data collected using pre-test and post-test, and instruments used to analyze was the 

average.  

The results found that:  

                                                           
1
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2
 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3
 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 
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 1. The achievement of pre-test and post-test of grade 6 students was 14.44 and 24.65 in 
order, higher than pre-studied points in average .05 

 
Keyword : Student / Yonisomanasikara / Analytical thinking  

ความเปนมาและความสําคัญ 
 ทักษะแหงอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ไดเขาสูระบบการจัดการศึกษาในหลายประเทศ โดยเนนทักษะการ 
เรียนรู (Learning Skill) ซึ่งเปนตัวกําหนดความพรอมของผูเรียนเขาสูโลกการท างานท่ีมีความซับซอนมากข้ึนใน 
ปจจุบัน คนแหงศตวรรษท่ี 21 จําเปนตองมีทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน  (Cross- cultural 
Understanding) ทักษะการรวมมือการทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะดานการ สื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ(Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Leaning Skills) (วิจารณ พานิช, 2555 : 16-21) ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณเปนสมรรถนะหน่ึง ของทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มี
เหตุมีผลพิจารณาขอเท็จจริงและประเด็น ปญหากอนการตัดสินใจซึ่งจําเปนตองมีเจตคติในการแสวงหาความรู 
สามารถจําแนกขอมูล นําความรูมาอนุมานไดตรง ตามความเปนจริง และถูกตองตามหลักวิชาการ ดังน้ันครูผูสอนจึง
จําเปนจะตองมีการนํามาพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมี ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพครู
จะตองเปนผูท่ีมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบและ สามารถตัดสินใจแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนได (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2543) การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสรมิกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีหลากหลายวิธี เชน การสอนโดยใช  คําถาม การสอนโดยการสืบคน การสอนโดยใชแผนท่ีมโนทัศน การสอนแบบ
ปญหาเปนหลัก  
 ในการดําเนินชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาถือวาเปนสถาบันท่ีสําคัญมีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมาก

ท้ังในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงดานการศึกษา (พระเทพเวที, 2534 : 2) และในทางพระพุทธศาสนามีหลักคําสอน ท่ี

เก่ียวของกับวิธีคิด ไดแก โยนิโสมนสิการท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําไวเพ่ือนําไปสูกระบวนการสรางปญญา เปนวิธีคิด

พิจารณา กําหนดใหมองสิ่งท้ังหลายใหไดคุณคา ใหเขาถึงความจริงซึ่งทําใหสามารถแกปญหาไดและรูจักริเริ่มทํา

การตางๆ อยางถูกตอง ไดดวยตนเอง เน่ืองจากเปนวิธีคิดท่ีมีระบบมีการวิเคราะหอันเปนวิธีการสําคัญสําหรับการสร

างปญญาอันบริสุทธ์ิ (กานตสินี จันทรวิภาดิลก, 2550 : 2) โยนิโสมนสิการสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิต ในการ

แกปญหาและนําไปใชเพ่ือมุงสูความหลุดพน เปนวิธีคิดท่ีมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะเปนวิธีท่ีมีหลักพุทธธรรม

ประกอบ 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีท่ีจะนํารูปแบบ การสอนแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ดวยการจัดการเรียนรูตามแนวโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบแยกแยะ

สวนประกอบของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วิชาสังคมศึกษา ปการศึกษา 2560 และเพ่ือการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ และใหผูเรียนได

ฝกคิดตามแนวพุทธวิธี สามารถฝกใหผูเรียนไดคิดจําแนก แยกแยะองครวมของสิ่งตางๆ ออกเปนองคยอยๆ ทําให

มองเห็นความและความสัมพันธขององคประกอบยอยเหลาน้ันวามีความเก่ียวเน่ืองกัน เปนเหตุเปนผลและพ่ึงพา
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อาศัยกันอยางไร จึงประสานสอดคลองกันเปน องครวม ทําใหรูและเขาใจสิ่งตางๆ ตามสภาพความเปนจริง

นอกจากน้ี นวัตกรรมท่ีนํามาใชคือเขียนแผนผังความคิด เพ่ือเปนแนวทางการฝกใหผูเรียนไดใชความคิดอยางมี

วิจารณญาณ เช่ือมโยงความคิด และจัดระบบความคิดตามหลักการเขียนแผนผังความคิด 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                              

โรงเรียนรอดนิลวิทยา ท่ีศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา สาระหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ดวย

แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองคประกอบ)  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 

สาระหนาท่ีพลเมือง หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ท่ีศึกษาในรายวิชาหนาท่ี

พลเมือง หนวยการเรียนเรื่อง วัฒนธรรมไทย ท้ังหมดท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังหมด 38 คน  

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 ท้ังสิ้น 38 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 ดานเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนเน้ือหากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนรูท่ี 

3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย  

 ดานระยะเวลา 

   ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชเวลาในการวิจัยเปนเวลา 1 ภาคเรียน โดยศึกษาในภาคเรียนท่ี 1                              

ปการศึกษา 2560 

   ดานตัวแปร 

   ตัวแปรตน ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ 

ตัวแปรตาม ไดแก   ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน   

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        

 

 

 

การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ

นักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีรายละเอียดดังน้ี  

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 

  1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการเรียนรูตามรูปแบบโยนิโสมนสิการ 

  1.2 นําแผนการการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบ ความเท่ียงตรง 

ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของข้ันตอนตางๆ ของแผนการ

จัดการเรียนรู 

  1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดไปใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

รอดนิลวิทยา จํานวน 38 คน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง 

  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

  2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2.2  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามสาระการเรียนรูท่ีใชในการทดลองโดยยึด

เกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร ขอสอบท่ีสรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุมสาระท่ีสอน 

จํานวน 30 ขอ 

  2.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอ

คําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนและคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) นํามาปรับปรุง ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

  2.4 นําแบบประเมินท่ีไดจากผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง  

  2.5 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 

ช่ัวโมง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

       1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบและอธิบายถึงบทบาท

หนาท่ีของนักเรียนและผูวิจัย 
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       2. ผูวิจัยทําการทดสอบกอน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการสังคมคมศึกษา วิชา

หนาท่ีพลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมไทย จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 45 นาที 

       3. ดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง วัฒนธรรมไทย  

       4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรูแลว ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู  โดยใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย จํานวน 30 ขอ ระยะเวลาทําแบบทดสอบ 

45 นาที  

      5. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา มาวิเคราะห

ดวยวิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

      1. การวิเคราะหขอมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา วิชาหนาท่ีพลเมือง 

เรื่อง 

วัฒนธรรมไทย มีวิธีการดังน้ี 

  1.1 หาคาเฉลี่ย (�̅�) รอยละ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทย 

  1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา เรื่อง วัฒนธรรมไทยของ

นักเรียนกลุมตัวอยาง กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบคาทีชนิดกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน 

(Dependent Sample T-test) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรความหมายขอมูลเปนดังน้ี 

 การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา กอนและหลังท่ี

ไดรับการจัดการเรยีนการสอนแบบโมเดลซิปปาของนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ Dependent Sample T-test 

 ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษากอนเรียนและหลังเรียนของกลุม

ตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

n 𝒙� S.D. 
D

S  t 

กอนเรียน 
 

หลังเรียน 

38 
 

38 

14.44 
 

24.65 

 
10.20 

 
.27 

 
37.25* 

 ตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ เรื่อง 

วัฒนธรรมไทย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐาน ขอท่ี 1 

สรุปผลการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งน้ีเปนการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณตาม

แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ ในรายวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 14.44 

คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีน  พบวา คะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.44 

คะแนน และ 24.65 คะแนนตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนน

สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบโยนิโสมนสิการเน่ืองจากการสอนแบบโยนิโสมนสิการ สงผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเปนวิธีท่ีสอนให

นักเรียนรูจักอานแลววิเคราะหอยางเขาถึงความเปนจริง รูจักพิจารณาสิ่งท้ังหลายตามภาวะดวยวิธีคิดแบบหลักการ

และความมุงหมายคือ สอนใหนักเรียนรูจักคิดพิจารณาใหเขาถึงความสัมพันธระหวางธรรมกับอรรถหรือหลักการกับ

ความมุงหมายเปนความคิดท่ีมีความสําคัญมาก เพราะวิธีคิดน้ีเปนวิธีคิดท่ีสอนใหนักเรียนไดมองเห็นถึงหลักความ

เปนจริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติ และหลักการนําไปใช วิธีคิดแบบน้ีเปนวิธีคิดท่ีสอดคลองสัมพันธกัน

ระหวาง หลักการท่ีดีและวัตถุประสงคท่ีถูกตองทําใหเกิดประโยชนท่ีตองการ (พระพรหมคุณาภรณ, 2549: 683-

689) ดังน้ันวิธีคิดแบบน้ีจึงชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใชประโยชน 

       1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบโยนิโสมนสิการครูผูสอนควรทํา

ความเขาใจเก่ียวกับวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบใหทองแทเสียกอน เพ่ือใหนักเรียนไดฝกคิดตามรูปแบบท่ี

ถูกตอง 

                  1.3 ในการสอนครูควรตั้งคําถามท่ีหลากหลายและมีลําดับเปนข้ันตอนเพ่ือปลุกเราใหนักเรียนคิดและ

และคนหาคําตอบอยางเปนระบบดวยวิธีคิดตามแบบแยกแยะสวนประกอบ 

            2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

                   2.1 ควรทดลองทําการศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู โดยใชรูปแบบโยนิโสมนสิการ เพ่ือเสริมสรางการคิดอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ

กับนักเรียนระดับช้ันอ่ืน 

        2.2 ควรมีการศึกษาคนควาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือเสริมสราง

การคิดอยางมีวิจารณญาณดวยวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบกับวิธีการเรียนรูแบบอ่ืน 
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ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษ ีชุมชนกะเหร่ียง 
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

The Study of the Structure of Social Relationship System in the 
Fire Ceremony to Worship the Hermit of Karen Society Community  

(Pwo and Sgaw), Hermit Sect through the “Legend”  
of Ban-Letongku, Umphang District, Tak Province 

 
สุขเกษม  ขุนทอง1 

Sukkasem  Khunthong 
 

1อาจารยประจาํคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
 

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาประวัตศิาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี 
ผาน “ตํานาน”  และ 2) เพ่ือวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง 
(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” กลุมเปาหมาย ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8 
คน เปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสมัภาษณ   ก่ึงโครงสราง และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลดานเน้ือหา พิจารณาในประเดน็ความเก่ียวโยงของ ปรากฏการณตางๆ  หาคา
คําอธิบายผานระบบสังคม และสรางขอสรุป ผลการวิจัยพบวา  
 1) “ตํานาน” อธิบายวิถีวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง เปนมรดกทางวัฒนธรรมในการสื่อสารใหคนรุน
ปจจุบันตองประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี มีการสรางอัตลักษณและเอกลักษณ มีการผลิตซ้าํทางวัฒนธรรม   เพ่ือรักษา
ความสมดุลทางดานจิตใจ และสรางเช่ือมั่นในวิถีดํารงอยูอยางเปนองครวม   
 2) ประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี มีความสัมพันธกับระบบสังคมบนพ้ืนฐานของความเช่ือ และ   การ
ประกอบพิธีกรรม คือ กลไกของการเช่ือมประสานท่ีทําใหคนเขารวมกิจกรรม เพ่ือสนองความตอง    
การข้ันพ้ืนฐานของระบบสังคม อันเปนเง่ือนไขท่ีนําไปสูวิถีดํารงอยูอยางเปนองครวมของชุมชนกะเหรี่ยง  
คําสําคัญ : พิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ระบบสังคม 

 
Abstract 

 This study aimed at 1) to explore the history of the fire ceremony to worship the 
hermit of Karen society (Pwo and Sgaw), hermit sect through the “legend”, and 2) to analyze the 
structure of the social relationship system in the fire ceremony to worship the hermit of Karen 
society (Pwo and Sgaw), hermit sect through the “legend”. Purposive sampling was employed in 
gathering information from spiritual leaders, masters and philosophers for 8 people. Research 
instruments included; a semi-structured interview and participatory observation, content analysis, 
consideration on the relevance of various phenomena, description of the values of the social 
system and conclusion.  
 The research findings:  
 1. The “legend” pointed to the culture of Karen society. It is a cultural heritage to 
impart to the current generation that they must perform the fire ceremony to worship the 
hermit. Identity and uniqueness were created as well as cultural regenerating, these are due to 
maintain a mental balance and generate a confidence of a holistic way of life.   
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 2. A chronicle of the of fire ceremony to worship the hermit is related to the social 
relationship system based on faith and ritual conducting.  It is a process combining to gather 
people for activity participation and to fulfill the basic requirements of the social system.  
This is a condition that leads to a holistic way of living of the Karen society. 
 
Keywords: the fire ceremony to worship the hermit, social system 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 โลกาภิวัตน (Globalization) ภายใตประชาคมโลกเดียวกัน (Global Community) เปนยุคแหงขอมูล
ขาวสาร (Information Age) ท่ีไรพรมแดน สามารถขามพรมแดนของรัฐชาติ (Transnational) สงผลตอ“การ
เช่ือมโยง” ของวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก มีการเคลื่อนยายถายเทไปยังอีกซีกโลกหน่ึง หรือสูสังคมอ่ืนๆ  ได 
และเกิดเปนปรากฏการณของ “หมูบานโลก” (Global Village) ซึ่งทุกสวนตางพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ความ
เช่ือมโยงระหวางกันเปรียบเสมือนอยูในบานเดียวกันท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติรวมกันอยู ความแตกตางของ
วัฒนธรรมในภูมภิาคตางๆ  เริ่มทยอยลดลง มีการยดึถือวัฒนธรรมรวมเดียวกันของผูคน ไมวาจะเปนดานการแตง
กาย ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร เงินตรา สื่อเทคโนโลย ีและอุดมการณในมิติท่ีทําใหเกิดความเหมือนกันแตไมสามารถ 
“หลอมละลาย” วิถีวัฒนธรรมท่ีแตกตางใหเหมือนกันได  ผูคนและกลุมชาติพันธุกลับเพ่ิมความพยายามแสดง 
“ตัวตน” ให “แตกตาง”  
 การแสดง “ตัวตน” ให “แตกตาง” ท้ังในระดับบุคคลและระดับชาตพัินธุเปนเรื่องสําคญัของมนุษย 
ความเปนตัวตน เกิดจากการเติบโตมาในสังคมมีกระบวนการการเรยีนรู การอบรมบมเพาะ ผานสถาบันพ้ืนฐานทาง
สังคม มีการอบรมระเบียบกฎเกณฑทางสังคมจากคนรอบขางในสังคม และผานการหลอหลอมวัฒนธรรม อัน
หมายถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เปนเรื่องของความคิดและความเช่ือท่ีกําหนดพฤติกรรมการ
กระทํา มนุษยทุกคนเกิดมาบนโลกโดยปราศจากความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผาน
มาทางประสบการณของมนุษย เพ่ือใหเกิดการรับรู และ การรับรู คือ การตัดสินทางวัฒนธรรม มนุษยเลือกท่ีจะ
เรียนรูและพัฒนาทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบน้ีในความหลากหลาย  ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ของมนุษย สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยหลอหลอมใหเกิด “ตัวตน” ของชาติพันธุ มนุษยเราเคยชินกับวิถีชีวิต และเติบโตบน
พ้ืนฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของตน และสิ่งท่ีติดตัวมา คือ ความเช่ือ (ศิริพร  ณ ถลาง, (บรรณาธิการ), 
2559 : 181; เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179 และจฑุาพรรธ (จามจรุี) ผดุงชีวิต, 2551 : 60-61)  
 ความเช่ือท่ีเนนอดีตและการใหความสําคญักับมิติทางประวัติศาสตร กลาวคือ เมื่อเราเช่ือในสิ่งใดแลวเรา
ก็มักมีแนวโนมท่ีจะเช่ือในสิ่งน้ันตอไปโดยปราศจากขอกังขาใดๆ  ท้ังสิ้น เราเช่ือเพราะ “เรารูวาสิ่งน้ันถูก”       ใน
สังคมประเพณี (Traditional Societies) ไมวาจะเปนระดับชนเผาท่ีเปนสังคมขนาดเล็ก และหรือสังคมเกษตรกรรม
ท่ีมีขนาดใหญกวา ลวนใหความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรม และพิธีกรรม คือ กลไกทางวัฒนธรรมท่ี “สรางความ
สามัคคี” ใน “ความเปนพวกเดียวกัน” และยังเปนเครื่องมือในการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของกลุม อีกประการ
หน่ึง คือ ชวยใหมนุษยมีความมั่นคงทางใจมีความสบายใจข้ึน  อยางไรก็ดีพิธีกรรมอันเน่ืองดวยการผลิต เปนแสดงความ
เคารพตอสรรพสิ่งท่ีมองไมเห็น มักเก่ียวกับการขอรองใหอํานาจเหนือธรรมชาติเขามาชวยเหลือในสิ่งท่ีมนุษยไมมั่นใจ 
และหรือจัดข้ึนเมื่อชีวิตของกลุมคนอยูในภาวะวิกฤติ พรอมกับถักทอความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมท่ีอยู
รอบตัวคน (เกรียงไกร  เกิดศริิ, 2551, : 16; จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดงุชีวิต, 2551 : 61-63, 101;  และยศ  สันต
สมบัติ, 2551, : 26-27)   
 คนกะเหรีย่งเช่ือวาสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวคนมสีิ่งคุมครอง คือ เจาแหงแผนดิน (ซงทะรี) เจาแหงตนไม 
(รุกขจือ) เจาแหงสายนํ้า (โพตุกุ) และเทพแหงตนขาว (พิบือโหย) เปนความสัมพันธอยางมดีุลยภาพระหวางมนุษย
กับธรรมชาติแวดลอม และมนุษยเปนเพียงผูมาหยิบยืมธรรมชาติเอาไปใช ดังน้ันมนุษยตองใชดวยความเคารพ ออน
นอม ตอบแทนบุญคุณดวยความพอดี และเพียงพอตอการยังชีพ (ภาณุเดช  เกิดมะลิ, 2552 :  29 และพระธรรมปฎก 
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และคณะ, 2552, : 103) สอดคลองกับงานวิจัยของนราวัลย  พูลพิพัฒน และรังสรรค  จันตะ, (2558 : บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหพิธีกรรมพ้ืนบานของกลุมชาติพันธุในชุมชนสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
พบวาพิธีกรรมมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ สิง่ศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน และพิธีกรรมทาง
ศาสนา คือ แกนกลางยึดโยงคนในชุมชนใหเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ยงัสะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีและคณุคาทาง
สังคม ท่ีมาและเหตุผลของพิธีกรรม คือ การรักษาพฤติกรรมท่ีเปนแบบแผนของสังคมและทองถ่ิน  
 จากเหตผุลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะตองทําหนาท่ี
ประสานสัมพันธกัน กลาวคือ ระบบวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมของสังคม และระบบสังคมเปนตัวกําหนด
วิถีทางท่ีจะบรรลเุปาหมายของคานิยม ดังน้ันการผลิตซ้ํา การปรับเปลี่ยน หรือสรางอุดมการณอํานาจข้ึนมาใหมใน
บริบทของชุมชนท่ีตองเผชิญกับประสบการณทางสังคมอยางจําเพาะเจาะจงในการปกปองสิทธิตามประเพณีของ
กลุมชาติพันธุ ทามกลางสภาวะขัดแยง ดังน้ันวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “ราก” ในวิถีดํารงอยู (Viability) ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับสถานการณและเง่ือนไขท่ีตองแขงขันกัน เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด  
 ผูวิจัยสนใจชุมชนกะเหรีย่ง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานเลตองคุ จังหวัดตาก 
เน่ืองจาก 1) เปนหมูบานวัฒนธรรมพิเศษ 2) มีความเช่ือแบบดั้งเดมิ (ลัทธิฤๅษี) และ 3) มีความออนไหวตอ   การจัด
ของอํานาจรัฐท่ีเขามาในรูปของการพัฒนา โดยมุงอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณทางสังคมผานระบบสังคม 
และการทําหนาท่ีพ้ืนฐาน ไดแก การปรับตัว การบรรลเุปาหมาย การบูรณาการ และการรักษา แบบแผน ในวิถี
วัฒนธรรมอันเปนประโยชนตอการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ      กลุมชาติพันธุ และเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับพ้ืนท่ี ใหสอดรับความตองการของทองถ่ินท่ีมีความเปน        พหุวัฒนธรรม  
 
คําถามการวิจัย 
 1. ประวัติศาสตรพิธีจดุไฟบูชาฤๅษี (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” มีความเปนมาอยางไร 
 2. การอธิบายโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ
สะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” มีลักษณะอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”  
 2. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางความสมัพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ
สะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”   
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) 
ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” บานเลตองค ุอําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนของการดําเนินการออกเปน 2 ข้ันตอน มีรายละเอียด ดังน้ี   
 1.  ศึกษาประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน”  
มีรายละเอียด ดังน้ี  
    1.1 เปนการวิจยัแบบมสีวนรวมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP) โดยให
สมาชิกชุมชน15เขามามีสวนรวมในการศึกษาและเก็บขอมลู15ตามหลักสงัคมวิทยา ดวยวิธีการทางประวัตศิาสตร (The 
Historical Method) จากคําบอกเลา และอีกสวนหน่ึงผูวิจยัไดเก็บขอมูล “ทุติยภมูิ” จากเอกสาร และงานวิจัย โดย
ใชเทคนิคการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล  

  1.1.1 ข้ันการสรางเครื่องมือ  
    1) ผูวิจัยรางแบบสมัภาษณ ซึ่งเปนขอคําถาม15ในประเด็นประวัติศาสตร15เก่ียวกับพิธีจุดไฟบูชา
ฤๅษี 15ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ 15“ตํานาน” 
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    2) นําแบบสมัภาษณสงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสรางดานเน้ือหาและ
ภาษา ดังน้ี  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐรดา  วงษนายะ  2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พธูรําไพ  ประภัสสร  และ 
3) ดร.อดิเรก  ฟนเขียว ผลการตรวจสอบเครื่องมือ พบวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค   
  1.1.2 ขอมูลปฐมภูมิ กลุมเปาหมายแบบเจาะจง ไดแก ผูนําทางจิตวิญญาณ (Spiritual Leader) 
และปราชญ จํานวน 8 คน 
15  1.1.3 ขอมูลทุติยภูมิ 15จากเอกสารบันทึกประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, กระทรวงวัฒนธรรม และ เอกสารทาง
วิชาการ ตลอดรวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.1.4 การสมัภาษณเชิงลึก เปนคาํถาม “ภาพอดีต” การกําเนิดกลุมชาติพันธุ และท่ีมาของ พิธี
จุดไฟบูชาฤๅษี เปดกวางสาํหรับประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการสนทนา เพ่ือใหเกิดปฏิสมัพันธทางสังคม   

    1.1.5 การสังเกตอยางมสีวนรวม (Participatory Observation) ผูวิจัยเขาฝงตัว (Immerse) อยู
ในชุมชน และเขารวมกิจกรรมเปนบางครั้ง เพ่ือสรางความสัมพันธใหเกิดความสนิทสนม และผูถูกสังเกตจะรูตัววา
กําลังถูกสังเกต  

    1.1.6 การเก็บรวบรวมขอมลู ผูวิจยัใช “ลาม” ท่ีมีความรู ความชํานาญในภาษากะเหรี่ยง (โปว
และสะกอว) และเพ่ือใหงายตอการจัดเก็บขอมลูในระดับบุคคล และใชเทคนิคแผนท่ีความคิด (Mind Map)   ซึ่งทํา
ให เกิดความเขาใจในความซับซอนตางๆ   

   1.1.7 ตรวจสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูล 
(ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานท่ี และบุคคลท่ีใหขอมูลน้ันๆ  แลวนํามาเรียบเรยีงลําดับ ของ
เหตุการณกอน-หลัง และสรุป  
 2. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางความสมัพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปว 
และสะกอว) ลัทธิฤๅษี ผาน “ตํานาน” 
  2.1 วิเคราะหความสัมพันธของพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี โดยใชเทคนิคการอธิบายระบบสังคม และหนาท่ี
พ้ืนฐาน 4 ประการ ไดแก 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเปาหมาย 3) การบูรณาการ และ 4) การรักษาแบบแผน  
  2.2 การตรวจสอบขอมลู ใชผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูดานหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน ตรวจสอบผล
การวิเคราะหความสัมพันธดานเน้ือหา เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือ (ตามขอ 1.1.2)    

  2.3 สรุปผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี  
 
ผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตรวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน 
“ตํานาน” และ “ความทรงจํารวม”  
  1.1 เดิมมีถ่ินฐานในประเทศพมา และอพยพยายถ่ินเขาฐานมาตั้งบานเรือนอยูในประเทศไทย    มี
สาเหตุอันเน่ืองมาจากสาเหตุหลักอยูสองประการ คือ ประการแรกความเช่ือในลัทธิฤๅษีแตกตางไปจากชนกลุมอ่ืนๆ  
และประการท่ีสอง คือ ทนการกดข่ีจากกษัตริยพมาไมไหว จึงพากันเดินลัดเลาะเขตรักษาพันธุสตัวปาทุงใหญนเรศวร
ดานฝงตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) เขามาอยู ณ หมูบานเลตองคุฝงตะวันออก มี “อิสิ” เปนผูนําดานจิตวิญญาณ 
ใชวิถีปฏิบัติเก่ียวของกับชุดความรูดั้งเดิม เริ่มตั้งแตการกําเนิดมนุษยคูแรก ผาน “ตํานาน” กลาววา 
 “เกอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหน่ึงข้ึนมา ผูชายช่ือวา เอทอกะระ (เหมือนแผนฟา) และผูหญิง
ช่ือวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนท้ังสองลงมาอยูในสวนอีเด เพ่ือสรางมนุษยชาติ โดยใหทํางาน 6 วัน 
และหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวนได ยกเวนเพียงตนเดียวท่ีหามกิน เพราะจะเกิดสิ่งท่ีไมดีงามข้ึน  
 มึกอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนท้ังสองวา ผลไมท่ีหามกินน้ีเปนผลไมวิเศษ มีแตเกอจาเมเทาน้ันท่ี
กินได จึงหามไวเพ่ือเก็บไวกินแตผูเดียว ดังน้ัน คนท้ังสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนอกจากจะติดตอ



1093 
 

 

กับเกอจาเมไมไดแลว ยังทําให “สิ่งท่ีไมดีงาม” เขามาอยูในตัวคนท้ังสองอีกดวย  เกอจาเมจึงสง อิสิเปอะมอโก (ผู
ควบคุมโลกจากเริ่มตนถึงสิ้นสุด) ลงมาควบคุมท้ังคู และลูกหลานของเขาท่ีสืบตอกันมา”  
 ท้ังคูมีบุตรดวยกัน จํานวน 5 คู คูแรก คือ เจอะกวอ เปนตนตระกูลกะเหรี่ยง คูท่ีสอง คือ เตอะเลอ เปน
ตนตระกูลของมอญ คูท่ีสาม คือ โหย เปนตนตระกูลของไทย คูท่ีสี่ คือ เปอะเยอ เปนตนตระกูลของพมา และคู
สุดทาย คือ กอลา เปนตนตระกูลของฝรั่ง และทุกคูก็ถูกสงแยกยายกันไปสรางและขยายเผาพันธุและผสมพันธุกัน
เกิดเปนชนชาติใหมข้ึนมาบนโลก   
 ท่ีมาของกะเหรี่ยง “โปวและสะกอว” ผาน “ตํานาน” กลาววา   
 “กาลครั้งน้ันคนไทยไดไปขอลูกสาวของหัวหนากะเหรี่ยง ช่ือ มือแหยแพ (แมนางสายสรอย) แต
กะเหรี่ยงไมยกให คนไทยจึงไมสงเกลือไปขายใหกะเหรี่ยงเปนเวลานานถึง 3 ป ทําใหชุมชนกะเหรี่ยงขาดเกลือ และ
ปวยเปนโรคประหลาด คือ “เทาบวม” หัวหนากะเหรี่ยงจึงยินยอมยกลูกสาวให แตมีขอตกลงกันวาถาออกลูกเปน
เด็กผูชาย และเมื่อเด็กโตข้ึนจะตองแตงตั้งใหเปนผูปกครองท้ังสองเผา  20 ปผานไป และเด็กท่ีเกิดมาเปนเด็กผูชาย 
ซึ่งมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ คนไทยไดแจงใหกะเหรี่ยงทราบวามีการฉลองการแตงตั้งใหเด็กผูชายไดเปนผูนําเผา  
ดังน้ัน กะเหรี่ยงจึงเขามารวมงานดวย ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและสุรา และเมื่อเมาแลวก็ไดนอนหลับ พอถึง
ตอนกลางคืนฝายไทยไดฆาผูชายกะเหรี่ยงตายหมดยกเวนผูหญิงกะเหรี่ยง และคนไทยยังไดสงกําลังมาโจมตีชาว
กะเหรี่ยงท่ีบานเมืองอีกครั้ง ทําใหตองอพยพหลบหนีกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง โดยสวนหน่ึงเปน
กะเหรี่ยงโปวหนีลงมาทางใต และอีกสวนหน่ึงเปนกะเหรี่ยงสะกอว หนีเขาไปอยูในเขตพมา”   
 ท่ีมาการถือศีล 5  และการกําหนดวันในหน่ึงสัปดาห ใหหยุดหน่ึงวัน คือ วันพระ หรือวันท่ีชุมชนตองมา
รวมตัวกัน เพ่ือกราบไหวพระ และรวมถึงท่ีมาของพิธีบูชาเจดีย ผาน “ตํานาน” กลาววา  
 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว บังเอิญไปพบพระพุทธเจาและลูกศิษยขณะออกไปลาสัตว โดยหัวหนา
กะเหรี่ยงไมรูวาเปนใคร พระพุทธเจาขอขาวกิน หัวหนากะเหรี่ยงเอาขาวใหอยางไมคอยพอใจนัก เพราะมีขาวเพียง
หอเดียว แตปรากฏวาพระพุทธเจาทําใหขาวหอเดียวกินไดพอเพียงสําหรับลูกศิษย 500 องค รวมท้ังหัวหนา
กะเหรี่ยงและหมา (สุนัข) ลาสัตวของเขาอีกดวย ทําใหหัวหนากะเหรี่ยงเกิดความเลื่อมใสเช่ือวาเปนผูวิเศษ และได
ทราบวาเปนพระพุทธเจากับลูกศิษย จึงไดรับการอบรมสั่งสอน และรับศีล 5 (1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะ
ทัง สะมาทิยามิ 2. อะทินนาทาน เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ  3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง 
สะมาทิยามิ 4. มุสาวาทาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยามิ) พรอมกับไดรับการตั้งช่ือวา “ยอแฮ” (ผูไดรับความดีงามแลว) 
 ภายหลังจึงไดถวายลูกสมอ (มานะชะ) ใหพระพุทธเจา ซึ่งหลังจากพระพุทธเจาไดฉันลูกสมอแลว  
พระพุทธเจาไดสั่งสอนวากะเหรี่ยงท่ีแตกแยกกันไปคนละทิศละทางและตางคนตางอยูน้ัน ถาเรารูจักการใหแบงปน
กันเหมือนขาวหอน้ี จะทําใหเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันและรวมกันได สําหรับลูกสมอน้ันเมื่อกินจะรูสึกฝาด 
แตเมื่อดื่มนํ้าเขาไปจะไดรสหวานชุมคอช่ืนใจ เปรียบไดกับชาวกะเหรี่ยงท่ีขณะน้ีตางเดือนรอนลําบาก แตถาอดทน
ตอไปในไมชาจะไดรับความสุข... พระพุทธเจาจึงใหช่ือหัวหนากะเหรี่ยงวา ยอแฮ (ผูท่ีไดรับความดีงามแลว)  
 ยอแฮถามพระพุทธเจาวา ทําอยางไรจึงจะรวมพวกกะเหรี่ยงได พระพุทธเจาจึงถอนเสนพระเกศา (เสน
ผม) ให 8 เสน ใหไปสรางเจดียแลวบรรจุพระเกศาท้ัง 8 เสนไวในเจดีย... รุงเชายอแฮ นําเสนพระเกศา 8 เสนของ
พระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ีแหงหน่ึง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย จึงอธิฐานถามฟาและดินวา เห็น
ดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหช่ือเจดียแหงน้ีตามท่ี
พระพุทธเจาบอกไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู” และเปนท่ีมาของพิธีบูชาเจดีย   
  ชาวกะเหรี่ยงท่ีรูขาววา “ยอแฮ” เปนลูกศิษยของพระพุทธเจา (เทพยดา) ชาวกะเหรี่ยงจึงไดรวมตัวกัน
อีกครั้งหน่ึง พรอมกับสาบานวา “พวกตนจะไมดื่มสุราอีก” เพราะนอกจากจะนับถือศีล 5 แลว ศีลขอสุรา...  ยังทํา
ใหชาวกะเหรี่ยงถูกคนไทยฆาตายและพลัดพรากจากกันอีกดวย ยอแฮไดนําชาวกะเหรี่ยงหยุดทํามาหากิน 1 วัน เพ่ือ
ท่ีวาหลังจากทํางานมา 7 วัน จะไดมารวมตัวกันกราบไหวระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจา จึงเรียกวา “วัน
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พระพุทธเจา” หรือเรียกสั้นๆ วา “วันพระ” ยอแฮจึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยงและยกยองใหเปน 
“พือ” (ปู)”      
 การทําบุญไหวเจดียหรือท่ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา “บาโคะหรือมาบุโคะ” เริ่มมีข้ึนตั้งแตฤๅษีองคแรก เปน
การทําบุญใหกับดิน ฟา อากาศ ในชวงแรกๆ  ของพิธีไหวเจดียมีเพียงผูท่ีนับถือเทาน้ันท่ีสามารถเขาไปไหวได การ
ทําบุญน้ันหน่ึงปจะมีหน่ึงครั้ง ซึ่งตรงข้ึน 8 ค่ํา ถึง 14 ค่ํา ของเดือนมีนาคมในทุกปปฏิทิน ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเดือน
เมษายน (เดือนฤๅษี) และลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ เจดียทราย เจดียดิน และเจดียขาว การสราง
เจดียแตละครั้ง จําเปนตองดูสถานการณความเปนไปของโลก ณ ชวงเวลาน้ันๆ  ดวย  
 1. เจดียทราย “โคะแหม” สรางข้ึนครั้งแรกเมื่อมีการอพยพเขามาเพ่ือสรางบานเรือน หรือท่ีเรียกวา 
“หลักเมือง” และจะสรางเจดียทรายครั้งตอไป คือ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ  ข้ึนในหมูบาน เชน     มีคนตาย และ
สัตวตาย หรือเกิดสิ่งไมดีข้ึนในหมูบาน ในกรณี มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเน่ือง หรือมีเกิดโรคระบาด อิสิจะ
ใชสถานการณดังกลาวเปนขอพิจารณาวา จะตองประกอบพิธีกรรมพรอมกับสรางเจดียทรายข้ึนมาเพ่ือการกราบไหว 
   
 2. เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” เช่ือกันวาทุกสิ่งทุกอยางอยูในผืนดิน เปรียบผืนดินเปนดั่งพอและแมใหสิ่งท่ี
ไมดีกลับดีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกับคนท้ังโลก และรวมถึงมนุษยท่ีอาศัยอยูในปา ซึ่งเก่ียวของกับความกลัว 3 
อยาง คือ 1) กลัวเจ็บไขไดปวย 2) กลัวอดอยาก และ 3) กลัวการปลนสะดม สําหรับมนุษยท่ีอาศัยอยูในเมือง
เชนเดียวกัน คือ 1) กลัวการเจ็บไขไดปวย 2) กลัวความอดอยาก และ 3) กลัวสงคราม การทําพิธีบูชาเจดียทรายดิน
จะตองใหคนในหมูบานเขามารวมการแกปญหา 
 3. เจดียขาว “โคะบึ” สรางในชวงเกิดขาวยากหมากแพง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ไรขาว ไรหมาก ไร
พริก และตลอดรวมถึงผลไมตางๆ  ไมเพียงพอตอการบริโภค จึงสรางเปนเจดียขาว เพ่ือใหผลผลิตกลับมามีความ
อุดมสมบูรณข้ึนดังเดิม มีกินตลอดหน่ึงป   
 ท่ีมาของพืออิสิองคแรก (เกอแว) การอพยพยายถ่ินฐานเขามาอยูในประเทศไทย และสาเหตุของการไม
กินเน้ือไกและเน้ือหมู ของชุมชนกะเหรี่ยงบานเลตองคุ อันเน่ืองมาจาก ความเช่ือวา สัตวดังกลาวมีสิ่งไมดีงามผาน 
“ตํานาน” กลาววา  
 ชาวกะเหรี่ยงท่ีปกครองโดย “พือยอแฮ” อยูรวมกันเปนปกแผนมั่นคงติดตอกันมาหลายช่ัวอายุคนและ
สุดทายก็ถูกชนเผาพมา (เปอะเยอ) ยกทัพมารุกราน ขับไล ทําใหตองหลบหน้ีออกจากอาณาจักร ไดไปอาศัยอยู
หลายพ้ืนท่ีในประเทศพมา  สุดทาย คือ ตองหนีทหารพมาเขาไปหลบอยูในถํ้า ซึ่งภายในถาแหงน้ัน ไดพบกับ
เด็กผูชายคนหน่ึงช่ือวา “กวอแว” และกวอแวขอข้ีผึ้งจากชาวกะเหรี่ยงมาทําเปนเทียน โดยบอกกับชาวบานวา ตน
จะนําไปจุดเทียน เพ่ือท่ีจะใหปลอดภัยจากการไลติดตามของทหารพมา และการจุดเทียน สามารถทําใหทหารพมา
นอนหลับสนิท เมื่อทหารพมาตื่นข้ึนมาก็ไมพบชาวกะเหรี่ยงอยูในถํ้า ดังน้ันชาวกะเหรี่ยงจึงเช่ือวากวอแว คือ 
“ผูวิเศษ” พรอมกับแตงตั้งใหกวอแวเปน “ผูนํา”  
 “กวอแว เปนผูนําในการอพยพเขามาในประเทศไทย ระหวางทางมีการไลลาจากทหารพมา กวอแวไดใช 
“ไมเทาวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดีงาม” (ครั้งหน่ึงบรรพบุรุษของเขาไดกินผลไมตองหามของเกอจาเม) ปกติเราจะใชสัตว
ใหญสี่เทาเลี้ยงผี (วัว ควาย และชาง) แตในสถานการณเชนน้ีเราจําเปนจะตองใชเปนพาหนะในการเดินทาง  ดังน้ัน 
เราจะใชไกและหมูเลี้ยงผีแทน เพ่ือจะไดหลบหนีทหารพมาได จากน้ันกวอแวไดนํา “ไมเทาวิเศษ” ขับไล “สิ่งไมดี
งาม” ออกจากชาวกะเหรี่ยงทุกคนแลวนําไปใสในไกและหมู เมื่อทหารพมาไลติดตามมา จะเห็นแตเพียงการจากไป
ของชาวกะเหรี่ยงเทาน้ัน  
 และเมื่ออพยพเขามาอยูในฝงประเทศไทยแลว ในประเด็นน้ี กวอแว ไดข้ึนไปนอนบนหนาผาและนิมิต 
(ฝน) วาสถานท่ีตรงน้ีเปนท่ีตั้งหมูบานอยางถาวรของชาวกะเหรี่ยง จึงไดสรางหมูบานข้ึนอีกครั้งหน่ึง และตั้งช่ือวา 
“เลตอโคะ” (แปลวา ใตหนาผาเหนือนํ้าตก และคนไทยจะเรียกวา “เลตองคุ”) และไดสรางท่ีอยูของอิสิ (ผูนําจิต
วิญญาณ) แยกออกจากหมูบานเรียกวา “ตะหมุปูเบีย” (ท่ีบูชาพนภัย) มี พืออิสิกวอแว (อิสิองคแรก) เปนผูดูแล  
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 จากน้ันไมนานไดมีกลุมทหารพมาไดเดินทางไลติดตามมาถึง พรอมกับเขามาจับตัว “บุโคะ” (เจาวัด) 
และบังคับใหพาไปช้ีตัวพืออิสิกวอแว และเมื่อไดตัวแลวทหารพมาไดฆาตัดคอพืออิสิกวอแวทันที”  
 ในประเด็นน้ีมีการเช่ือมตอถึงพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” กลาววา      
 “วิญาญของพืออิสิกวอแว ไดข้ึนไปหาเกอจาเม (บิดา) วาตนจะไมลงไปโลกมนุษยอีก เน่ืองจากเต็มไป
ดวยความโหดรายปาเถ่ือน และเกอจาเมไดบอกกับพืออิสิกวอแววา ตามความเปนจริงแลวโลกมนุษยมีท้ังคนดีและ
คนช่ัวปะปนกัน เราจะตองลงไปชวยคนดี แกไขคนช่ัว  แตพืออิสิกวอแวยืนกรานจะไมลงไปโลกมนุษยอีก และขอให
เกอจาเมสงเพ่ือนของตนลงไปแทน  
 เพ่ือนของพืออิสิกวอแว ลงมายังโลกมนุษยและไดบอกกับชาวบานวา การท่ีชาวบานจะอยูดีกินดีไดตอง
ตัดภาระบางอยางลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองเลิกเลี้ยงผี ทําใหยักษท่ีเปนหัวหนาผีไมพอใจ จึงข้ึนไปหาเกอจาเม 
ขอใหลูกของทานยกเลิกความคิดดังกลาว โดยท่ีพอจะประนีประนอมได เกอจาเมแนะนําวา เลี้ยงผีไดแตผีจะตอง
รับผิดชอบในการลางถวยชามเองดวย ยักษบอกวาจะทําตามเง่ือนไขน้ี ถาเพ่ือนของพืออิสิกวอแว กลากระโดดเขา
กองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทําเพ่ือมวลมนุษยมากวาผี  ดังน้ัน เพ่ือนของพืออิสิกวอแว จึงกระโดดเขากองไฟ” ชาวบาน
จึงตั้งช่ือใหวา “โจวยุ” (เพ่ือชาติ) และเรียกวา พืออิสิโจวยุ เปนอิสิองคท่ี 2 ของบานเลตองคุ และเปนท่ีมาของพิธี
จุดไฟบูชาฤๅษี 
 สรุป ประวัติศาสตรพิธีจุดไฟบูชาฤๅษีผาน “ตํานาน” พบวาเปนเรื่องเลาท่ีกลาวถึงเกอจาเม (เทพยดา)      
ผูยิ่งใหญตามมโนคติของตน และเปนเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Mono-theism) ท่ีใหกําเนิดมนุษยและสรรพสิ่งบน
โลก พรอมกับสรางพ้ืนท่ีจําลอง ณ สํานักฤๅษี เพ่ือการกราบไหว ตลอดรวมถึงพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี เพ่ือระลึกถึงพืออิสิ
โจวยุ ท่ีกลากระโดดเขากองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทําเพ่ือมวลมนุษยมากวาผี โดยมี “อิสิ” ซึ่งเปนผูนําทางจิตวิญญาณ 
และผูนําในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแบบดั้งเดิม เปนกระบวนการสรางอัตลักษณและเอกลกัษณเฉพาะ
กลุมข้ึนบนพ้ืนท่ี  มีการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความสมดุลทางดานจิตใจ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการ
บูชาบรรพบุรุษ (Ancestor Worship) 
 2. วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  
โดยใชเทคนิคการอธิบาย “ระบบสงัคม” และหนาท่ีพ้ืนฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1. การปรับตัว พบวา จุดกําเนิดของอดีต คือ เครื่องมือท่ีใชในการจัดความสมัพันธในลัทธิฤๅษี เริ่มตั้งแต 
เกอจาเม (เทพยดา) สรางบรรพบุรุษคูแรก การพลัดพรากของกะเหรี่ยง “โปวและสะกอว” ยอแฮ หัวหนากะเหรี่ยง
สะกอวรับศลี 5 จากพระพุทธเจา และกวอแว ใช “ไมเทาวิเศษ” มาขับไลสิ่งไมดีงามออกจากชาวกะเหรี่ยงทุกคน 
แลวนําไปใสไวในตัวหมูและตัวไก และตลอดรวมถึงพืออิสิโจวยุ (อิสอิงคท่ี 2) กระโดดเขากองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทํา
เพ่ือมวลมนุษยมากวาผี ชุมชนไดนํามารอยเรียงและกําหนดเปนวิถีปฏิบัติ    
   2. การบรรลุเปาหมาย พบวา วิถีดํารงอยูแบบพุทธศาสนา โดยมีศลี 5 เปนหลักในการดําเนินชีวิต และ
การไมบริโภคเน้ือไกและเน้ือหมู โดยมีความเช่ือวา “สัตวดังกลาวมสีิ่งไมดีงาม” และสิ่งสําคญั คือ ในวันข้ึน 15 ค่ํา 
เดือนธันวาคมของทุกป  อิสติองเปนผูนําในการประกอบพิธี เพ่ือการเช่ือมประสานวิญญาณบรรพบุรษุ (พืออิสิโจวยุ)  
 3. บูรณาการ พบวา ชุมชนไดรอยเรียงเรื่องเลาทางประวัติศาสตรผาน ตํานาน 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกคอื 
เกอจาเม ไดสรางชายหญิงคูหน่ึงข้ึนมา ผูชายช่ือวา เอทอกะระ (เหมอืนแผนฟา) และผูหญิงช่ือวา เอทอกะชิ 
(เหมือนแผนดิน) และเรื่องท่ีสอง คือ หัวหนากะเหรีย่งสะกอวกลุมหน่ึงออกไปลาสตัว ไดพบกับพระพุทธเจาและ
สาวกเปนจํานวนมาก พรอมกับรับศีล 5 และไดรับฉายาวา ยอแฮ ซึง่แปลวา ผูไดรับความดีงามแลว 
 มีการผูกเรื่องเลาผาน “ตํานาน” เกิดจิตนาการถึงเทพยดา เปนเทพสูงสุดหรือเอกเทวนิยม (Mono-
theism) ถือวาเปนความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณนิยม (Animism) มีการจําลองพ้ืนท่ีศักดิส์ิทธ์ิ “เกอจาเม” ผูให กําเนิด
มนุษยข้ึนบนโลก  ผนวกรวมกับความเช่ือในพระพุทธศาสนา และในประเด็นท่ี “ยอแฮ” รับศลี 5 จากพระพุทธเจา 
ท้ังหมดท่ีกลาวมา คือ กระบวนการสรางความเปนตัวตนท่ีแตกตาง     
          4. การรักษาแบบแผน พบวา “อิส”ิ คือ ตนแบบทางศีลธรรมจรรยา (Moral Model) ดั้งน้ัน “คําสั่ง
เสีย” ของอิสจิึงมีความหมาย และมีความศักดิส์ิทธ์ิอยูเหนือเหตุผลใดๆ  “ฅน” กะเหรี่ยงโปวและสะกอว จะไมตั้ง
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คําถามถึงเหตผุลและท่ีมาของกฎเกณฑตางๆ  ท่ีถูกกําหนดข้ึน เชน การแตงกาย (ชาย-หญิง) การไวทรงผม การไม
บริโภคเน้ือไกและเน้ือหมู การถือศีล 5  และการประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ท่ีกลาวมา คือ วิถีจารีตท่ีควบคุมบุคคล
ใหอยูในกฎเกณฑทางสังคม ซึ่งทุกคนตองปฏิบัติท้ังตอหนาและลับหลังดวยความบริสุทธ์ิใจ   
 สรุป ผลการวิเคราะห พบวา ชุดความรูทางประวัติศาสตร ผาน “ตํานาน” มี “อิส”ิ เปนองคประธานใน
การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือในผีบรรพบุรุษรวมกัน เพ่ือสนองความตองการของระบบสังคม และเราเรียกสิ่งน้ี
วา “หนาท่ี” และ ณ สํานักฤๅษี คอื สถานท่ีซึ่งเปนศูนยรวมทางจติใจ และเมื่อพิจารณาหนาท่ีพ้ืนฐาน  จะมีการ
อธิบายถึงสายสมัพันธของ “ฅนใน” ไดอยางเปนระบบ เพราะพิธีกรรมสามารถสรางอัตลักษณ และ 
เอกลักษณ และยังสานสายใยระหวาง “ฅนกับเทพยดา” และ “ฅนกับพระพุทธศาสนา” ไดอยางลงตวั  
 
อภิปรายผล 
 1. “ตํานาน” การกระโดดเขากองไฟของพืออิสิโจวยุ คือ การสรางสญัลักษณ เปนการยืนยันวา “เทพย
ดา” มีตัวตน เปนผูใหกําเนิดมนุษย และ “อิส”ิ ไดสรางพ้ืนท่ีศักดิ์สทิธิ ณ สํานักฤๅษี เพ่ือการกราบไหว และตองเปน
ผูนําการประกอบพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี  เปนกระบวนการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของความมีตัวตนสอดคลองกับ
จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 101) กลาววา บางวัฒนธรรม ตนอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติ วัฒนธรรมท่ี
ดํารงไวซึ่งคานิยม ความเช่ือในพลงัท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ไมวาพลังจะหมายถึงพระเจา ชาตาชีวิต 
หรือความมหศัจรรย มนุษยไมสามารถเอาชนะพลังเหลาน้ีได และมกัจะจบลงดวยการยอม  
 การพลัดพรากอันเน่ืองมาจาก “สรุา” และยอแฮหัวหนากะเหรีย่งสะกอวรับศีล 5 จากพระพุทธเจา และ
ท่ีมาของการอพยพในครั้งท่ี “กวอแว” เปนผูนําในการหลบหนีการกดข่ีจากอํานาจกษัตริย โดยนํา “ไมเทาวิเศษ” 
ขับไลสิ่งไมดีออกจากตัวกะเหรี่ยงทุกคน แลวนําไปใสไวในหมูและไก และพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี สอดคลองกับ ศิริพร ณ 
ถลาง, (2559 : คํานํา) กลาววา การสืบทอดวัฒนธรรมและสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ     ถือเปนความคิด
สากลของมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะชนกลุมนอยในแตละประเทศตองพยายามหาวิธีหรือ      กุศโลบายในเรื่องการ
แสดงออก เพ่ือประกาศและสืบทอดอัตลักษณของชาติพันธุของตนเอง  
 เพ่ือนของพืออิสิกวอแว กระโดดเขากองไฟ เพ่ือแสดงวาจะทําเพ่ือมวลมนุษยมากวาผี  สอดคลองกับ
ศิริพร  ณ ถลาง, (2557 : 365) พิธีกรรมักมีองคประกอบท่ีสําคญั คอื “ตํานาน” อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใช
เรื่องเลาประเภทตํานานในการอธิบายเหตผุลและท่ีมาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึงเปนสวนท่ีเปนนามธรรม 
และพิธีกรรมเปนสวนท่ีเปนรูปธรรม  
 2. โครงสรางความสัมพันธของระบบสังคม พบวา ดานการปรับตัว ชุมชนเรียนรูวิถีทางประวัติศาสตร 
โดยใชวิธีเทคนิคการทําใหเห็น แสดงใหดู พูดใหฟง มีการสืบทอดจากรุนสูรุน และในประเด็นการบรรลุเปาหมาย 
“ยอแฮ” หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว รับศีล 5 จากพระพุทธเจา กวอแวไดนําไมเทาวิเศษขับไลสิ่งไมดีออกจากคน 
กะเหรี่ยงแลวนําไปใสไวในตัวหมูและตัวไก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิถีวัฒนธรรม สอดคลองกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2557 : 
366, 377-378) กลาววา ตํานาน ในสังคมแบบดั้งเดมิหรือสังคมประเพณี มักจะเก่ียวของกับผูมีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ และตาํนาน คือ สื่อท่ีทําให “ฅน” ตองประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เพ่ือใชในการสรางขวัญ กําลังใจ 
และใหถือวาเปนสวนหน่ึงของวิถีดํารงอยู  
 ภาพมายาทางประวัติศาสตร การสรางพ้ืนท่ีจําลองซึ่งครั้งหน่ึง “เกอจาเม” ไดมาใชชีวิตอยูบนโลกมนุษย 
ณ สํานักฤๅษี เปนพ้ืนท่ีศักดิส์ิทธ์ิ คอื สถานท่ีการประกอบพิธีกรรม และเปนศูนยรวมทางดานจิตใจ สอดคลองกับ 
ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร, (2554 : 165-166) กลาววา การประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เพ่ือไวอาลัยการจากไป
ของ “พืออิสิโจวยุ” ท่ีทําตามเง่ือนไขของยักษ เปนการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหกลายเปนพ้ืนท่ีเฉพาะเจาะจง เปนการ
สรางภาพลักษณของคนตาย พรอมกับสื่อความหมายใหคนรุนหลังไดประกอบพิธีกรรมตามวงรอบของปปฏิทิน    
 การบูรณาการดวยวิธีการผูกเรื่องเลาท่ีเกิดจากภาพอดีตท่ีมีการกลาวถึง “เทพยดา” การจําลองพ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิของผูใหกําเนิดมนุษยข้ึนบนโลก ซึ่งเปนความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณพรอมกับการประกอบพิธีบูชาวิญาณ
บรรพบุรุษ ผนวกกับหัวหนากะเหรี่ยงรับศลี 5 จากพระพุทธเจา นํามาเปนวิถีปฏิบัติ เปนกระบวนการเปดพ้ืนท่ีทาง
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สังคมใหกับกลุมชาติพันธุของตนไดมีท่ียืน สอดคลองกับจุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, (2551 : 60) กลาวถึงหนาท่ี
ของ “ตํานาน” จะใชสรางอัตลักษณชาติพันธุ เพ่ืออธิบายวา “เราคอืใคร บรรพบุรุษของเราเปนใคร”    มีการ
อธิบายถึงสถานการณ และสถานภาพของคนกลุมตางๆ  ในสังคมท่ีสูงต่ํา ไมเทากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทใน
ฐานะท่ีเปน “บทบัญญตัิ” แนวทางในการประกอบอาชีพตางๆ  ของแตละกลุมชนท่ีแตกตางกัน มนุษยจําเปนตองมี
การเรยีนรูผานการรับรู จึงมรีูปแบบการรับรู และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย  โดยสงผานทาง
ประสบการณของมนุษย ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร  
 การรักษาแบบแผน “คําสั่งเสียของอิสิ” มีอิทธิพลตอกฎศีลธรรมของคนกะเหรี่ยง และเปนสวนหน่ึงของ
วิถีปฏิบัติท่ีทุกคนจะตองประพฤตตินใหอยูในกรอบจารตี และ “อิส”ิ คือ ผูนําดานอัตลักษณ สอดคลองกับวสันต  
ปญญาแกว, (2559 : 50) กลาววา ในดานหน่ึงของอัตลักษณ คือ ความเปนปจเจกท่ีเช่ือมสัมพันธกับสงัคม มีการ
กําหนดบทบาท และหนาท่ี อันเปนระบบคณุคาทางสังคม เปนเรื่องของการใชสัญลักษณ สงผลตอ 
ความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับมิติ “ภายใน” ของความมีตัวตน   
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยครั้งตอไปควรใหความสําคัญในประเด็นความผูกพันท่ีมีลักษณะพ้ืนฐานดั้งเดิมทางสายเลือด 
(The Tie of Blood) สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคณุคาทางวัฒนธรรมตอการจดัความสัมพันธเชิง
พ้ืนท่ีในวิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พ้ืนฐานพ้ืนท่ี 5 อําเภอชายแดนจังหวัดตาก  
 2. จังหวัดตากมีหลายกลุมชาติพันธุ และมีชุดความรูแบบดั้งเดิมแบบพหุวัฒนธรรม สอดคลองกับ 
การทําวิจัย เรื่อง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุผาน “ตาํนาน” ตามปปฏิทินแบบมีสวนรวม   
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The study analyzes the main values of Thai people 12  

Of Uttaradit Rajabhat University students 
 

ณัฐวุฒิ  ฉิมมา  
Natthawut  Chimma 

 
อาจารยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ  2) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1-5  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 600 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาและแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคน
ไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (f) หาคารอยละ 
(%) หาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูล  
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา 
ขอท่ี 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ย 4.63  ขอท่ี 2) มีความซื่อสัตย เสียสละอดทนมีอุดมการณใน
สิ่งท่ีดี มีคาเฉลี่ย 4.20  ขอท่ี 3) มีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ย 4.76  ขอท่ี 4) ใฝหา
ความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม  มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มี
คาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 6) มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 7) เขาใจ
เรียนรู การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 8) มีระเบียบวินัย 
รักษากฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ มีคาเฉลี่ย 4.07  ขอท่ี 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีคาเฉลี่ย 4.02  ขอท่ี 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีคาเฉลี่ย 4.08  ขอท่ี 11) มีความเขมแข็งท้ังรายกายและจิตใจ ไมยอมแพ
ตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  มีคาเฉลี่ย 3.94  ขอท่ี 12) คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  มีคาเฉลี่ย 4.41 

2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ตามลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด พบวา ขอท่ี 3 มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.76 และขอท่ี 1 มี

คาเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63  อันดับท่ี 3 คือ ขอท่ี 12 มีคาเฉลี่ย 4.41  อันดับท่ี 4 คือ ขอท่ี 2 มีคาเฉลี่ย 4.20  อันดับท่ี 5 

คือ ขอท่ี 10 มีคาเฉลี่ย 4.08  อันดับท่ี 6 คือ ขอท่ี 8 มีคาเฉลี่ย 4.07  อันดับท่ี 7 คือ ขอท่ี 4 ,5 ,6 และ7 มีคาเฉลี่ย คือ 

4.04  อันดับท่ี 8 คือ ขอท่ี 9 มีคาเฉลี่ย 4.02 และอันดับท่ี 12 คือ ขอท่ี 11 มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 3.94   

คําสําคัญ : การศึกษาวิเคราะห / คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
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Abstract 
The purpose of this research was 1) to study the main values of Thai people in 12 aspects 

of Uttaradit Rajabhat University students  2) To compare the average values of 12 Thai people's 
values of Uttaradit Rajabhat University students The sample of this research was the first year 
students from Uttaradit Rajabhat University. The research instruments were 1) the status quo and 
general information of the students, 2) the evaluation of the main characteristics of the Thai people. 
12 students of Uttaradit Rajabhat University Analyze data Frequency distributions (f), percentage (%), 
mean (X), and standard deviation (S.D) and compare the results of the data analysis. 

The results are as follows. 

1. The results of the study on the main values of Thai people in Uttaradit Rajabhat 

University students are as follows: 1) the patriotism, the king's religion, 4.63 items, 2) the loyalty 

Sacrifice patiently, have good ideals, have an average of 4.20, 3) have gratitude to parents, teachers, 

teachers, average 4.76, 4) pursuit of education, direct and indirect education, average 4.04 Article 5) 

Maintaining Thai culture is magnificent, with an average of 4.04, 6) Moral, good faith, good hope for 

others, sharing and sharing with the average 4.04, 7)Democratic There is an average of 4.04, 8) 

Discipline of the law, the respect of the young, the average of 4.07, 9) Consciousness, know-think, do 

know, know, practice, the royal speech. His Majesty King Bhumibol Adulyadej's average of 4.02, 10) 

known for his self-sufficiency philosophy, according to the royal speech of His Majesty the King. 

When I need to eat enough to eat enough. If the rest is distributed and ready to expand the 

business when ready with good immunity, the average value of 4.08, 11) strengthened both body 

and mind. Do not give up power or passion. There is an average of 3.94 in the fear of sin according 

to the religion. 12) Consider the benefits of the community. And the national average more than 

their own interests, an average of 4.41 

2. The Comparison of mean values of Thai people among 12 students of Uttaradit Rajabhat 
University. The highest mean score was found in the items with the least mean. Number 3 is highest 
mean score was the average of 4.76 and the number 1 lowest was 4.63. Rank at 3 was No.12, The 
average score was 4.41, Rank at 4 was No.2, the average was 4.20, Rank at 5 was No.10, the average 
was 4.08, Rank at 6 was No.8, the average was 4.07, Rank at 7 was No.4, No.5, No.6 and No.7, the 
average was 4.04, Rank at 8 is No.9, the average is 4.02, and Rank at 9 is No.11, the average is 3.94 

 
Keywords : The study analyzes, the main values of Thai people 12 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกในขณะน้ี ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตร ตลอดจน
แนวความคิดและคานิยมตางๆ ทําใหนานาประเทศตองเรงพัฒนาประเทศของตัวเอง เพ่ือใหกาวหนาทัดเทียมกับชาติอ่ืน
น้ัน ประเทศไทยก็จําเปนตองมีการพัฒนาสิ่งตางๆ ใหทัดเทียมกับชาติอ่ืนๆ ดวยเชนเดียวกัน และการท่ีประเทศไทยตอง
เรงรัดพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานใหมีความเจริญกาวหนาน้ัน อาจทําใหละเลยตอการรักษาคุณคาของวัฒนธรรมไทย 
คุณคาของความเปนไทย ในขณะท่ีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเขามาแทนท่ี จึงเปนสาเหตุหน่ึงและอาจเปนสาเหตุ
สําคัญท่ีทําใหเยาวชนไทยสับสน ละท้ิงความเปนคนไทย ลืมคานิยมของคนไทย ซึ่งหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 
ไดกลาวไววา คานิยม หมายถึง ความเช่ือของบุคคลสวนใหญท่ีเช่ือวาสิ่งใดมีคา มีความสําคัญ และเปนท่ีปรารถนา 
ในขณะท่ีสิ่งอ่ืนมีคา มีความสําคัญนอย หรือไมเปนท่ีตองการ ในลักษณะดังกลาวคานิยมจึงเปนมาตรฐานในการรับรู การ
ประเมิน การเลือก และการตัดสินใจของบุคคลวาควรทําหรือไมควรทํา มีคาหรือไมมีคา สําคัญหรือไมสําคัญ นอกจากน้ี 
คานิยมยังทําหนาท่ีเปนตัวกําหนดเปาหมาย และสรางแรงจูงใจ ผลักดันใหบุคคลมุงไปสูเปาหมายท่ีตองการ โดยไมมี
เง่ือนไขวาจะตองกอใหเกิดความดีแกสังคมดวยหรือไม (ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา,2529) และ ไพฑูรย เครือแกว 
(2518) ไดกลาววา “คานิยมของสังคม หมายถึง สิ่งท่ีคนสนใจ สิ่งท่ีคนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปนหรือกลับกลาย
มาเปนสิ่งท่ีคนถือวาเปนสิ่งบังคับ ตองทํา ตองปฏิบัติ เปนสิ่งท่ีคนบูชายกยองและมีความหมายตอบุคคลและเปนแบบ
ฉบับความคิดท่ีฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม” ดังน้ัน เมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
เขามาเปนผูบริหารประเทศและไดมีนโยบายสรางคนไทยใหมีคานิยมไทย 12 ประการข้ึน เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
จึงเปนการรื้อฟนคานิยมท่ีดีของคนไทยใหหวนกลับมาสูวิถีความเปนไทยอีกครั้งหน่ึง ในการนําไปสูการสรางชาติ
บานเมืองใหเขมแข็ง สงเสริมใหคนไทยมีความรักกันและสามัคคีกัน โดยเนนการสงเสริมใหมีคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ  

จากนโยบายสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ตามอัตลักษณท่ีวา 
“คนดี คนเกง เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะท่ีสําคัญไว 3 ประการ ไดแก  1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
คือ การมีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีวินัย มีนํ้าใจ ขยันอดทน ออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายและมีความเสียสละ  2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ คือ การมีความรูความสามารถทางวิชาเอก 
ภาษาตางประเทศ ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน มีความคิดสรางสรรค และมีความเขาใจระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ  3) ดานความรูความสามารถพ้ืนฐาน คือ การมีความมุงมั่นในการทํางาน มีความสามารถในการ
บริหารคน มีความเปนผูนํา มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร คิดวิเคราะหแกปญหา มีความสามารถใช
เทคโนโลยี และมีความกระตือรือรนในการใฝรู จากอัตลักษณ นโยบายและการปฏิบัติดังกลาว ซึ่งมีสวนท่ีสอดคลองกับ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จึงควรจะตองมีการติดตามประเมินผลการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ดังน้ัน เพ่ือใหกระบวนการสรางบัณฑิตสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะตามคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ จึงจําเปนตองมีการปลูกฝงและสรางคานิยมท่ีดีใหกับนักศึกษา เพ่ือ
เปนการวางรากฐานการเปนบัณฑิตท่ีดีไดในอนาคต ตามนโยบายสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 จากปญหาคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยผูสอนจึงไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาในดานการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการน้ี ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีศึกษา
ผลการวิเคราะหการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จากการเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยมุงหวังกระตุนใหนักศึกษาตระหนักรูถึงคุณคาของคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และสามารถนํามาปรับเพ่ือท่ีจะสามารถนํามาประยกุตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมตางๆ ได 
 

 
 



1102 
 

 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
คําถามการวิจัย 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ มีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุตรดิตถ อยูในระดับใด 

2. คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ แตละขอของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ แตกตางกันอยางไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลหลกั/หนวยทดลอง 
ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ท่ีลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2559 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
2. ขอบเขตดานตัวแปร/ขอบเขตดานเนื้อหา 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา คือ คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีในการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
     

แผนภาพ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1-5 ท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จํานวนท้ังสิ้น 2,200 คน 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคานิยม 
ทฤษฏีพัฒนาจริยธรรมของ 

โคลเบิรก (Kolberg) 
- ระดับจรยิธรรม 
- ข้ันการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
- การปลูกฝงจริยธรรมดวยเหตผุล 

คานิยมหลักคนไทย  
12 ประการ 

 

การประเมินคานิยมหลักคนไทย 
12 ประการ ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ 



1103 
 

 
 

กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1-5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559  ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  จํานวน 600 คน ดําเนินการโดยใช
วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
 เคร่ืองมือวิจัย 

1. แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
2. แบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 
การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
1. ทําหนังสือถึงคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพ่ือออกหนังสือถึงอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนในวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพ ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2559 

2. หลังจากไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยแลว ติดตอประสานงานกับอาจารยผูสอน เพ่ือประสานงานในการ
แจกแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. ในบางสาขาวิชาของแตละหองเรียนใหผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองได ในกรณีท่ีไมอนุญาตใหผูวิจัยเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง ผูประสานงานในแตละสาขาวิชาจะเปนผูเก็บรวบรวมให 

4. เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบรูณของแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการแลว ไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ จํานวน 600 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากแบบประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ นํามาวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 ดานสถานภาพและขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ เพศ ช้ันป และ

คณะท่ีเรียน/สังกัด วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (f) และหาคารอยละ (%) 
2. ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบประเมินตอนท่ี 2 เพ่ือประเมินคุณลักษณะการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) นําขอมูลมาวิเคราะหตามเกณฑของ
เบส (Best,1970) ตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2535) ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  แสดงวา  นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานน้ัน         
ในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แสดงวา  นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานน้ัน         
ในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แสดงวา  นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานน้ัน             
ในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แสดงวา  นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานน้ัน        
ในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แสดงวา  นักศึกษามีคุณลักษณะคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ในดานน้ัน            
ในระดับมากท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การศึกษาวิเคราะหสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในรายวิชาวิทยาศาสตรการ        
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (ดังตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพของนักศึกษา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา คณะ 

ขอ สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ 
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1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

ระดับการศึกษา 
2.1 ช้ันปท่ี 1 
2.2 ช้ันปท่ี 2 
2.3 ช้ันปท่ี 3 
2.4 ช้ันปท่ี 4 
2.5 ช้ันปอ่ืนๆ 

คณะ 
3.1 คณะเกษตรศาสตร 
3.2 คณะครุศาสตร 
3.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3.5 คณะวิทยาการจดัการ 
3.6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3.7 วิทยาลัยนานาชาต ิ

 
317 
283 

 
12 
585 
3 
0 
0 
 
0 

270 
17 
128 
145 
0 
40 

 
52.83 
47.17 

 
2.00 
97.50 
0.5 
0 
0 
 
0 

45.00 
2.83 
21.33 
24.17 

0 
6.67 

  
จากตารางท่ี 1 สถานภาพของนักศึกษา จําแนกตามเพศมีจํานวนใกลเคียงกันคือ นักศึกษาชายรอยละ 52.83 

นักศึกษาหญิงรอยละ 47.17 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 รอยละ 97.50 
รองลงมาคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รอยละ 2.00 และนักศึกษาช้ันปท่ี 3 นอยท่ีสุดคือ รอยละ 0.5 สวนนักศึกษาช้ันปท่ี 4-5 
ไมมีคนลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ี และเมื่อจําแนกตามคณะพบวา เปนนักศึกษาคณะครุศาสตร มากท่ีสุดคือ รอยละ 
45.00 รองมาคือ คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 24.17 อันดับท่ี 3 คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คิด
เปนรอยละ 21.33 อันดับท่ี 4 คือ วิทยาลัยนานาชาติ คิดเปนรอยละ 6.67 และนอยท่ีสุดคือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คิดเปนรอยละ 2.83 สวนคณะเกษตรศาสตร และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไมมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะการมีคานิยมหลัก                   
คนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
(ดังตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ              

ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (n=600) 
 

คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ X  S.D. ระดับ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

1.1 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
1.2 ช่ืนชนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันม ี
     พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.3 ยึดมั่น เลื่อมใสหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนาใน 
     ศาสนาท่ีตนนับถือ 

4.63 
4.67 

 
4.53 

 
4.72 

0.63 
0.55 

 
0.63 

 
0.72 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

2. มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทนมีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
2.1 ไมมีเลหเหลี่ยม ไมมีความลําเอียง ไมคดโกงผูอ่ืน 
2.2 รูจักขมใจไมหุนหันพลันแลน และสามารถเผชิญกับ 

4.20 
4.15 

 

0.81 
0.81 

 

มาก 
มาก 
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     ความยากลําบาก 
2.3 ตั้งมั่นในการดํารงชีวิตเพ่ือเปนประโยชนแกผูอ่ืน 

4.25 
4.20 

0.81 
0.82 

มาก 
มาก 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
3.1 ระลึกถึงบุญคุณพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยอยู 
     เสมอ 
3.2 ไมนําความเสื่อมเสีย เดือดรอนมาสูพอแม ผูปกครอง  

ครูบาอาจารย 
3.3 มีกตเวที ตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง  
     ครูบาอาจารย 

4.76 
 

4.76 
 

4.67 
 

4.87 

0.66 
 

0.64 
 

0.69 
 

0.66 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 

4.1 ขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
4.2 รูจักใฝรูและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4.3 เปดใจกวาง ศึกษารับฟงทรรศนะความรูท่ีผูอ่ืนนําเสนอ 
     เพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ 

4.04 
4.10 
4.02 

 
4.00 

0.82 
0.84 
0.83 

 
0.80 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
5.1 รักษากิริยามารยาทใหเหมาะสม สุภาพถูกกาลเทศะ 
5.2 พูดจาดวยถอยคําสุภาพออนโยน ไมพูดหยาบคายและ 
     ไมพูดดาทอ 
5.3 รวมอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

4.04 
3.83 

 
4.20 
4.10 

0.87 
0.80 

 
0.95 
0.87 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
ตารางท่ี 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ              

ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (n=600) (ตอ) 
  

คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ X  S.D. ระดับ 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน 

6.1 เปนผูประพฤติตรงท้ังตอหนาและลับหลังผูอ่ืน 
6.2 เมตตาปรารถนาดีตอผูอ่ืน 
6.3 ฝกฝนตนเองใหเปนผูใหมากกวาผูรับ 

4.04 
4.03 
4.05 
4.05 

0.79 
0.79 
0.75 
0.84 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง 
เปนประมุขท่ีถูกตอง 

7.1 ใชสิทธิของตนเองตามขอบเขตและเคารพในสิทธิ 
     ของผูอ่ืน 
7.2 เขาใจเรียนรูประพฤติปฏิบัติตนใหดํารงอยูใน 
      ระบอบประชาธิปไตย 
7.3 ประพฤติตน ตามหนาท่ีของพลเมืองใน 

     ระบอบประชาธิปไตย 

 
4.04 

 
4.03 

 
4.02 

 
4.06 

 
0.74 

 
0.72 

 
0.76 

 
0.75 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

8. มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ 
8.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆของสังคม 
8.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
8.3 ตระหนักและเห็นคุณคาของผูใหญท่ีพึงใหความเคารพ 

4.07 
4.02 
4.12 
4.06 

0.75 
0.75 
0.77 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ 4.02 0.77 มาก 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
9.1 ปฏิบัติตามแกนสารในพระราชดํารัสอยางสม่ําเสมอ 
9.2 มีสติ มีการวางแผนในการดํารงชีวิต 
9.3 มีสํานึกในการรับผิดชอบท่ีจะทําใหครอบครัวและสังคม 

      ดีข้ึน 

3.98 
4.04 

 
4.04 

0.79 
0.77 

 
0.76 

มาก 
มาก 

 
มาก 

10. รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไว
พอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการเมื่อ
มีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 

10.1 ประหยัด มัธยัสถ ตามฐานะและรายไดของตนเอง 
10.2 เลือกอาชีพใหเหมาะสมกับความรูและความสามารถ 
10.3 รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน 

 
 
 

4.08 
4.12 
4.01 
4.17 

 
 
 

0.85 
0.88 
0.78 
0.90 

 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ตารางท่ี 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ              

ในรายวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (n=600) (ตอ) 
  

คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ X  S.D. ระดับ 
11. มีความเขมแข็งท้ังรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

11.1 สามารถรักษาสภาวะปกติไดท้ังกายและใจเมื่อเผชิญ 
       กับอุปสรรค 
11.2 ดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
11.3 แกไขพิจารณาหรือตัดสินดวยหลักเหตุผลท่ีเท่ียงธรรม  
       ปราศจากความลําเอียง 

 
3.94 

 
4.11 
3.84 

 
3.88 

 
0.76 

 
0.74 
0.78 

 
0.77 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน
ของตนเอง 

12.1 ไมรับสินบนในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
12.2 ไมกระทําการใดใหมีผลกระทบเสียหายตอสังคม 
       สวนรวม 
12.3 ติดตามขาวสารบานเมืองและแสดงความคิดเห็นโดยอยู 
       ในขอบเขตของกฎหมาย 

 
4.41 
4.54 

 
4.43 

 
4.27 

 
0.81 
0.84 

 
0.72 

 
0.87 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 

 
จากตารางท่ี 2 คุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

พบวา คาเฉลี่ยโดยสวนใหญอยูในระดับมากและมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยการศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ สรุปไดผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. ผลการศึกษาคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวา ขอท่ี 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาเฉลี่ย 4.63  ขอท่ี 2) มีความซื่อสัตย เสียสละอดทนมอุีดมการณในสิ่งท่ีดี 
มีคาเฉลี่ย 4.20  ขอท่ี 3) มีความกตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ย 4.76  ขอท่ี 4) ใฝหาความรูหมั่น
ศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม  มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาเฉลี่ย 
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4.04  ขอท่ี 6) มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 7) เขาใจเรียนรูการเปน
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 8) มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย 
ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ มีคาเฉลี่ย 4.07  ขอท่ี 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีคาเฉลี่ย 4.02  ขอท่ี 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมท่ี
จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี มีคาเฉลี่ย 4.08  ขอท่ี 11) มีความเขมแข็งท้ังรายกายและจิตใจ ไม
ยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  มีคาเฉลี่ย 3.94  ขอท่ี 12) 
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง  มีคาเฉลี่ย 4.41 

2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่คานิยมหลกัคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
ตามลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด พบวา  ขอท่ี 3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบา
อาจารย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.76  ขอท่ี 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63  
ขอท่ี 12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.41  ขอท่ี 2) มี
ความซื่อสัตย เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งท่ีดี มีคาเฉลี่ย 4.20  ขอท่ี 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็
แจกจายจําหนายและพรอมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี มีคาเฉลี่ย 4.08   ขอท่ี 8) มีระเบียบ
วินัย รักษากฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  มีคาเฉลี่ย 4.07  ขอท่ี 4) ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและ
ทางออม  มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 6) มีศีลธรรมรักษา
ความสัตยหวังดีตอผู อ่ืนเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04   ขอท่ี 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีคาเฉลี่ย 4.02  และขอท่ี 11) มีความเขมแข็งท้ังรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจ
ใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.94  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
1. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

สามารถอภิปรายผลการวิจัย ตามคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละขอไดดังน้ี 1) มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63  2) มีความซื่อสัตย 
เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งท่ีดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81  3) กตัญู
ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 4) ใฝหา
ความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.82  5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.87  6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.04 และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.79  7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตองมีคาคะแนน
เฉลี่ยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.04 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74  8) มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย ผูนอย
รูจักเคารพผูใหญ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75  9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รู
ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.77  10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและพรอมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม
เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85  11) มีความเขมแข็งท้ังราย
กายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาคะแนน
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เฉลี่ยเทากับ 3.94  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76  12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติ
มากกวาผลประโยชนของตนเองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 

2. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะการมีคานิยมหลกัคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
(เรียงลําดับจากขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากไปขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย) ไดแก ขอท่ี 3, 1, 12, 2, 10, 8, 4, 5, 6, 7, 9 และ 
11 ตามลําดับ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี คือ  ขอท่ี 3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ 4.76  ขอท่ี 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ 4.63  ขอท่ี 12) คํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนรวมและของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.41  ขอท่ี 2) มีความซื่อสัตย 
เสียสละอดทนมีอุดมการณในสิ่งท่ีดี มีคาเฉลี่ย 4.20  ขอท่ี 10) รูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปนมีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนายและพรอมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี มีคาเฉลี่ย 4.08   ขอท่ี 8) มีระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  มีคาเฉลี่ย 4.07  ขอท่ี 4) ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม  มี
คาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 6)มีศีลธรรมรักษาความสัตยหวังดี
ตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน มีคาเฉลี่ย 4.04  ขอท่ี 7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขท่ีถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.04   ขอท่ี 9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  มีคาเฉลี่ย 4.02  และขอท่ี 11) มีความเขมแข็งท้ังรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มี
ความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 3.94  ตามลําดับ 

นอกจากน้ี การอภิปรายผลการวิจัย แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองของขอมูลท่ีตรงกันวานักศึกษาในปจจุบันมี
ขอท่ีตองสงเสริมและรณรงค ใหมีความเขมแข็งท้ังรายกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจใฝต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา ในคานิยมขอท่ี 11 เปนลําดับแรก และขอท่ี 9 มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตาม
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนอันดับสอง นอกจากน้ี ยังมีอันดับท่ีตรงกันอีก 4 อันดับคือ  ขอท่ี 4 
ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม  ขอท่ี 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ขอท่ี 6 มี
ศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืนเผื่อแผและแบงปน ขอท่ี 7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง (มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ  4.04) แสดงใหเห็นวา นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปจจุบันยังขาดความใฝรู เสาะแสวงหาความรู ขาดการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และศีลธรรมอันดี
งาม จําเปนจะตองเรียนรูใหดีข้ึนในประเด็นเหลาน้ี  สวนในประเด็นขอท่ี 3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
ขอท่ี 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และ ขอท่ี 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวา
ผลประโยชนของตนเองอยูในคะแนนเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
ผูวิจัยเสนอแนวทางในการสงเสริมการมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการเพ่ือเปนประโยชนตอนักศึกษา

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ออกเปน 3 ดานดังน้ี 
1.1 ดานนโยบาย มหาวิทยาลัยตองมีการรณรงคและวางนโยบายระยะยาว มุงเนนงานวิจัยท่ีพัฒนาการใฝ

รูของนักศึกษาและสงเสริมใหเกิดความใฝรู หมั่นศึกษาหาคําตอบไดดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมการมีคานิยมท่ียังมีนอยใน
นักศึกษา และยังตองมีนโยบายอยางชัดเจนมุงเนนการพัฒนาดานวัฒนธรรมไทย การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน โดยมุงเนนเชิงนโยบายนําไปสูการนําไปใชในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรม 

 
1.2 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหเปน

การบูรณาการสงเสริมใหนักศึกษาใฝรู คิด วิเคราะห เรียนรูแบบมีสวนรวม และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
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ปรับปรุงหลักสูตรใหมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มุงเนนใหนักศึกษาเขาใจหลักการและสามารถนํามา
ปรับใชกับตนเอง  

1.3 ดานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยตองปรับปรุงโครงสรางการดําเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรให
เพ่ิมเติมในรูปแบบท่ีสงเสริมการรักษาวัฒนธรรมไทยและรูปแบบท่ีเนนการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมให
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการดํารงตนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและควรจัดตั้งหอวัฒนธรรมหรือคลังความรู
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหนักศึกษาไดสามารถคนควาหาขอมูลและเรียนรูสรางคุณคาไดดวยตนเอง และสืบสาน
ความเปนไทย 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 สงเสริมใหมีงานวิจัยดานวัฒนธรรมและการรักษาวัฒนธรรมไทย การรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน และ

งานวิจัยดานสงเสริมใหนักศึกษามีคานิยมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยนักศึกษาในแตละสาขาวิชา ของคณะ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหรูถึงคานิยมของ

นักศึกษาในแตละสาขาวิชาน้ันๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาตามคานิยมหลักคนไทย12 ประการ 
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ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือท่ีมีตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

The effect of the Comparative teaching approach between the demonstration learning  
and the demonstrative cooperation learning towards the Knowledge and skills  

of sword and pole for pre-service teacher of Physical Education Program 
 

ภูมิสิทธิ์  สจัจหทยาศรม 
Bhumisit  Sajjahatayasrom 

 
อาจารยโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใช
การจัดการเรยีนรูแบบสาธิต เพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏบัิติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการ
เรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือเปรยีบเทียบ ความรู ทักษะการปฏิบัติการราํกระบ่ีกระบอง 
หลังจากท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตเพียงอยางเดียว กับการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือ ท่ีมีผลตอความสมบูรณของ
ทาการรํากระบ่ีกระบอง 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู และทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิต โดยรวม อยูในระดับดี คดิเปนรอยละ 71 ของคะแนนเต็ม โดยท่ีดานความรูอยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 69 ของคะแนนเต็มและดานทักษะ คดิเปนรอยละ 72 ของคะแนนเต็ม 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษามีความรู และทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยรวม อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 71 ของคะแนนเต็ม 
โดยท่ีดานความรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68 ของคะแนนเต็มและดานทักษะ คดิเปนรอยละ 72 ของ
คะแนนเตม็ 

3. นักศึกษามีความรูและทักษะการรํากระบ่ีกระบองหลังการใชการสอนแบบการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และ
การจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยรวมไมแตกตางกัน โดยดานความรูไมแตกตางกัน 
และดานทักษะไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบสาธิต/การจดัการเรียนรูแบบรวมมือ/ทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to study the result of this research aimed to study the 
result of knowledge and the sword and Pole Practice after using the two teaching approaches. To 
comparative the knowledge and sword and Pole Practice between the demonstration learning 
demonstrative cooperation learning which had the effect towards the integrity of the sword and pole 
skills. The result wear as follow.  
 1. The pre-service teacher of physical Education has the knowles and sword and pole 
practice after using the demonstration learning in good level at 71 percent. The knowledge aspect 
was at a moderate level 69 percent. The skills aspect was at a good level 72 percent. 
 2. The pre-service teacher of physical Education has the knowles and sword and pole 
practice after using the demonstration learning and the demonstrative cooperation learning in good 
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level at 71 percent. The knowledge aspect was at a moderate level 68 percent. The skills aspect 
was at a good level 72 percent. 
 3. The pre – service teacher has the knowledge and sword and pole skills proactive after 
using the demonstration learning and the demonstrative cooperation learning in overall, not 
difference. The knowledge aspect and the practice aspect were not difference at 0.05 statistical 
significance. 
 
Keywords : demonstration learning/demonstrative cooperation learning/sword and pole skill 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 กระบ่ีกระบองเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชาตไิทย เปนการตอสูปองกันตัวท่ีจัดเปนท้ังศาสตร และ
ศิลป เปนศาสตร คือเปนวิชาท่ีศึกษาหาความรูได มรีะเบียบแบบแผนในการศึกษาท่ีแนนอน เปนศิลป คือมีเทคนิคท่ีได
จากการประยุกตความรูมาใชเต็มไปดวยวิธีการ กลยุทธลวดลาย ซึ่งยากจะเรียนรูและปฏิบัตไิดอยางเจนจบ และแตละ
คนจะมีการพัฒนาเทคนิควิธีท่ีไมซ้าํแบบกัน  
 กระบ่ีกระบองเปนวิชาท่ีผูเรยีนตองฝกทาของทักษะการตอสู และทักษะการรํา ทักษะการตอสูของกระบ่ี
กระบองท่ีเปนทาพ้ืนฐาน หรือทาหลัก เรียกวาแมไมเชนเดยีวกับมวยไทย แมไมในการฝกกระบ่ีมีท้ังทารุกและทารับ ซึ่ง
เปนทาท่ีผูเรยีนตองฝกหดัใหคลองแคลว และชํานาญ (จุลทัรรศน พยาฆรานนท. 2533: 67) 
 การสอนวิชากระบ่ีกระบองในปจจบัุนยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร เพราะผูเรียนสวนใหญท่ีเรยีนวิชากระบ่ี
กระบองน้ันยังเห็นวาวิชานาเบ่ือหนาย ไมสําคัญ ท้ังๆ ท่ีเปนมรดกของชาติ เพราะรูปแบบการสอนของครูอาจารยน้ัน ยัง
เปนลักษณะสาธิตใหดู และใหทําตามครผููสอนไปเรื่อยๆ จนจบไมราํ ดังท่ีปฏิบัติกันมาแตโบราณ ทําใหผูเรยีนไม
กระตือรือรน ขวนขวายท่ีจะฝกทักษะนอกเวลาเทาท่ีควร อันทําใหขาดการพัฒนาดานทักษะซึ่งสงผลไปถึงความถดถอย
ทางดานศิลปวัฒนธรรมในท่ีสุด จงึเปนปญหาในการเรียนการสอนกระบ่ีกระบองมาก 
 วิธีการสอนท่ีสําคญัและนิยมใชกันมากท่ีสุดวิธีหน่ึงก็คือ การสาธิต ซึง่หมายถึงการแสดงใหดู ดังมีคํากลาววา 
“การปฏิบัติใหดูเพียงครั้งเดียวสามารถแทนคําพูดไดรอยคํา” การสาธิตยังหมายรวมถึง การสังเกตในสภาพการณจริง
 ปญหาท่ีพบในปจจุบันคือ การสาธิตในหองเรียนแบบถูกวิธี แตการปฏิบัติท่ีเปนธรรมชาติความเปนจริงไมคอย
ถูกวิธี เชน ผูสอนสาธิตการรํากระบ่ีกระบองไมรําตางๆ อยางละเอียดครบถวนสมบูรณหน่ึงครั้ง กับเมือ่ผูเรียนไปฝกฝน
เองตามธรรมชาติซึ่งไมครบถวนตามตนฉบับ และปฏิบัตซิ้ําแบบผดิไปทุกวัน สิ่งท่ีพบคือนักศึกษาจะทําแบบท่ีฝกตาม
ธรรมชาติของตนเอง และการรับขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณเพียงครั้งเดียวก็อาจจะยังไมซมึทราบ ผูสอนจึงตองหาเทคนิค
วิธีใหมๆ เขามาใชในจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการเรียนการสอนครั้งน้ี  

เทคนิคการสอนเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการศึกษาท่ีจะพัฒนาการศึกษาใหมีคณุภาพ ดังน้ัน นักการศึกษา
จึงพยายามศึกษารูปแบบการสอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเน้ือหาและวิชาท่ีสอน เพ่ือใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและเพ่ือใหครบองคประกอบทางการศึกษา การ
จัดกิจกรรมการสอนโดยใชกระบวนการกลุม เปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรยีนไดเตม็ท่ี (ทิศนา แขมมณี. 
2545: 209) ผูเรียนสามารถนําอัจฉริยภาพท่ีมีอยูในตัวมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม การจัดการเรยีน
การสอนเนนกระบวนการกลุมเปนวิธีหน่ึงท่ีมุงฝกใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุม เปนกระบวนการท่ีมีเปาหมายเพ่ือแสวงหาความรูและประสบการณ 
เปาหมายดังกลาวจะสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือของสมาชิกในกลุม และฝกทักษะท่ีจําเปนในการทํางานกลุม เชน 
ทักษะการพูด การฟง การปรบัตัวเขาหากัน มีความรับผดิชอบ มีความเอ้ือเฟอเสยีสละ และความไมเอาเปรียบ เปนตน 
นอกจากน้ียังประกอบไปดวยวิธีทํางาน การวางแผน การทํางานรวมกัน การแบงงานตามความสามารถ การปฏิบัติ และ
การประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการกลุมน้ี จึงเปนวิธีท่ีชวยใหผูเรียนไดพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลการเปรียบเทียบการจัดการเรยีนรูแบบ
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สาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ท่ีมีตอความรู และทักษะการรํากระบ่ี
กระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา โดยหวังวาจะทําใหนักศึกษาเกิดความรู และปฏิบัตไิดอยางถูกตอง  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต 
 2. เพ่ือศึกษาผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
รวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบ ความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต
เพียงอยางเดียว กับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ มีความรู และทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ี
กระบองแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ในภาคเรียนท่ี 1/2560 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา หมูเรียน 5811207 จํานวน 26 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา

กระบ่ีกระบอง ในภาคเรียนท่ี 1/2560 แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับสลาก ไดกลุมท่ีใชการจดัการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 
13 คน และกลุมท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา หมูเรียน 5811207 จํานวน 26 คน ท่ีลงทะเบียนรายวิชา

กระบ่ีกระบอง ในภาคเรียนท่ี 1/2560 แบงเปน 2 กลุม โดยวิธีจับสลาก ไดกลุมท่ีใชการจดัการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 
13 คน และกลุมท่ีใชการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน 
 

 

 

- การจัดการเรียนรูแบบ

สาธิต 

-การจัดการเรียนรูแบบสาธิต

รวมกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

- ความรู ทักษะการ

ปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองมี

ความแตกตางกัน 
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เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย 1. แผนการจดัการเรียนรูแบบสาธิต 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต รวมกับ
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 3. แบบวัดทักษะการราํกระบ่ีกระบอง 4. แบบวัดความรูการรํากระบ่ีกระบอง              
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิต จํานวน 6 แผน ดําเนินการสอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 
ข้ันเตรียม 

1. ช้ีแจงการเรียนรายวิชากระบ่ีกระบอง และทําความตกลงในการเขาช้ันเรียนและวิธีการวัดผล 
2. รวมกันพูดคุยในเรื่องของกระบ่ีกระบองและเปดวิดโีอเก่ียวกับทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 
3. ใหดูสวนประกอบกระบ่ีกระบองท่ีใชสําหรับตี และใชสาํหรับการรําไมรํา 

ข้ันอธิบายและสาธิต 
พูดถึงการรําไมรําตางๆ ข้ันตอนของการแสดงการตีกระบ่ีกระบอง ความสําคญัของการเรียนวิชา 

กระบ่ีกระบอง และสมรรถภาพท่ีควรมีของผูเรียนวิชากระบ่ีกระบอง 
ข้ันฝกปฏิบัต ิ

1. ใหนักศึกษายืนแบบหนากระดาน 3 แถว ฝกพรอมกับผูสอน โดยผูสอนใหปฏิบัติตาม แลวคอย 
เดินดูใหคําช้ีแนะทาทางท่ีถูกตอง 

2. ใหนักศึกษาปฏิบัติทาการรํากระบ่ีกระบองใหผูสอนดู เพ่ือชวยช้ีแนะ และแกไขทาทางให 
ถูกตอง 

ข้ันนําไปใช 
ผูสอนทําการวัดทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองทายช่ัวโมงเรียนโดยการสอบเดี่ยว 

ข้ันสรุป  
ผูสอนรวมกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดกับผูเรยีน และบอกแผนการเรียนในช่ัวโมงถัดไปวาตองเตรียมตัว 

อยางไร จะเรียนเก่ียวกับทาอะไร 
 
2. แผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ จํานวน 6 แผน ดําเนินการสอน 5 

ข้ันตอน ดังน้ี ดังน้ี 
ข้ันเตรียม 

1. ช้ีแจงการเรียนรายวิชากระบ่ีกระบอง และทําความตกลงในการเขาช้ันเรียนและวิธีการวัดผล 
2. รวมกันพูดคุยในเรื่องของกระบ่ีกระบองและเปดวิดโีอเก่ียวกับทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 
3. ใหดูสวนประกอบกระบ่ีกระบองท่ีใชสําหรับตี และใชสาํหรับการรําไมรํา 

ข้ันอธิบายและสาธิต 
พูดถึงการรําไมรําตางๆ ข้ันตอนของการแสดงการตีกระบ่ีกระบอง ความสําคญัของการเรียนวิชา 

กระบ่ีกระบอง และสมรรถภาพท่ีควรมีของผูเรียนวิชากระบ่ีกระบอง 
 
ข้ันฝกปฏิบัต ิ

1. ใหนักศึกษายืนแบบหนากระดาน 3 แถว ฝกพรอมกับผูสอน โดยผูสอนใหปฏิบัติตาม แลวคอย 
เดินดูใหคําช้ีแนะทาทางท่ีถูกตอง 

2. ใหนักศึกษาในแตกลุม สงตัวแทนมา 1 คน เพ่ือปฏิบัติทักษะการราํกระบ่ีกระบองใหผูสอนดู  
และชวยช้ีแนะ แกไขทาทางใหถูกตอง และมอบหมายใหตัวแทนกลุมนําทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองท่ีไดรับ
ขอเสนอแนะจากผูสอนไปถายทอดใหกับเพ่ือนๆ ในกลุมของตนเอง 

3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละเทาๆกัน โดยมีเพ่ือนรวมกลุมเปนผูท่ีคอยชวยช้ีแนะปรับปรุงทาทาง  
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ข้ันนําไปใช 
ผูสอนทําการวัดทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบองทายช่ัวโมงเรียนโดยการสอบเดี่ยว 

ข้ันสรุป  
ผูสอนรวมกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดกับผูเรยีน และบอกแผนการเรียนในช่ัวโมงถัดไปวาตองเตรียมตัว 

อยางไร จะเรียนเก่ียวกับทาอะไร 
โดยใหผูเช่ียวชาญทางดานการสอนพลศึกษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา แลวคํานวณคา 

IOC มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 
3. แบบวัดทักษะการรํากระบ่ีกระบองประกอบดวย 1) เกณฑการใหคะแนนดวยเครื่องมือรูบริค ไดให

ผูเช่ียวชาญทางดานการสอนพลศกึษาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา แลวคํานวณคา IOC มีคาอยู

ระหวาง 0.67-1.00 2) การใหคะแนนดวยประสบการณและองคความรูของผูสอน ใชประเด็นในการประเมินและการให

นํ้าหนักคะแนนตามดลุยพินิจท่ีเกิดจากประสบการณและองคความรูของผูสอนเครื่องมือท้ังสองแบบนําไปทดลองใชจริง

แลวหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค และวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยคา CITC 

(Collected Item Total Correlation) 

4. แบบวัดความรูวิชากระบ่ีกระบอง  เปนลักษณะของแบบทดสอบแบบเขียนตอบ มีคาความ 
เท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคาความ

เช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.78     
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต โดยใชแผนจัดการเรียนรูท้ัง 6 แผน 
2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชแผนจัดการเรยีนรู

ท้ัง 6 แผน 
3. นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาช้ันปท่ี 3 ทดสอบทักษะการรํากระบ่ีกระบองหลังจากท่ีใชแผนการจดัการ

เรียนรูแบบสาธิต และแผนการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
4. นักศึกษาทําแบบวัดความรูหลังการจัดการเรยีนการสอนท้ัง 2 แบบ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. นําผลของความรู ทักษะการปฏบัิติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต วิเคราะห
โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. นําผลของความรู ทักษะการปฏบัิติการราํกระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ ท่ีมผีลตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. เปรียบเทียบผลของความรู ทักษะการปฏิบัติการรํากระบ่ีกระบอง หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิต
เพียงอยางเดียว กับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ วิเคราะหโดยการใช t – test independent 

ผลการเปรยีบเทียบการจัดการเรียนรูแบบสาธิต กับการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ ท่ีมีผลตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมลูโดยผลปรากฏดังน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง 
  1.1 จํานวนตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
  1.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการเรยีนรูในแตละวิธี 
ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือในดานความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 
2.1 ไมรําท่ี 1 – 12 (ลอยชาย, ควงทัดหู, เหน็บขาง, ตอศอก, จวงหนา – จวงหลัง, ปกหนา – ปก
หลัง, ยักษ, สอยดาว, ควงแตะ, หนุมานแหวกฟองนํ้า, ลดลอ, เชิญเทียน) 
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  รายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูลท้ัง 2 ตอน มีดังน้ี 
ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง 
   1.1 จํานวนตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและคารอยละของจํานวนตัวอยางในหองเรียนจําแนกตามเพศ 

หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ช้ันปท่ี 3  
กลุมท่ี 1 

10 76.92 3 23.08 13 50.00 

ช้ันปท่ี 3  
กลุมท่ี 2 

10 76.92 3 23.08 13 50.00 

รวม 20 76.92 6 23.08 26 100 

จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม คือกลุมท่ี 1 แยกเปน
นักศึกษาชาย 10 คน นักศึกษาหญิง 3 คน รวม 13 คน คิดเปนรอยละ 50.00 กลุมท่ี 2 แยกเปนนักศึกษาชาย 10 คน 
นักศึกษาหญิง 3 คน รวม 13 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ซึ่งจะพบวากลุมตัวอยางของนักศึกษามีความใกลเคียงกัน และ
อัตราสวนของจํานวนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความใกลเคยีงกัน 
 
   1.2 กลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการเรยีนรูในแตละวิธี 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนตัวอยางในกลุมทดลองแยกตามวิธีการจดัการเรียนรู 
 

ไมรําท่ี การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนแบบ
รวมมือ 

รวม 

1 – 12 13 13 26 
รวม 13 13 26 

 
จากตารางท่ี 2 จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมทดลองจําแนกวิธีการจดัการเรยีนรู ซึ่งแบงออกเปน 12 ทักษะไมรํา 

ในแตละทักษะจะแยกการจัดการเรียนการสอน 2 วิธีคือ วิธีการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต จํานวน 13 คน และวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ จํานวน 13 คน รวมท้ังหมด 26 คน 
 
ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกตางของการจัดการเรยีนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับ

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือในดานความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง  
2.1 ไมรําท่ี 1 – 12 (ลอยชาย, ควงทัดหู, เหน็บขาง, ตอศอก, จวงหนา – จวงหลัง, ปก
หนา – ปกหลัง, ยักษ, สอยดาว, ควงแตะ, หนุมานแหวกฟองนํ้า, ลดลอ, เชิญเทียน) 

 
ตารางท่ี 3  การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสถิต ิ

ทดสอบ t ของคะแนน ทักษะในการรําไมราํกระบ่ีกระบองหลังการจดัการเรียนรู 
แบบสาธิตและการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
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วิธีสอน n x� S.D. t 
1. การจัดการเรียนรู
แบบสาธิต 

13 43.00 5.93 -.111 

2. การจัดการเรียนรู
แบบสาธิตรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ 

13 43.23 4.55 -.111 

 
จากตารางท่ี 3 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาสถิติทดสอบ t ของคะแนน 

ทักษะการรําไมราํหลังการจัดการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
ไมแตกตางกัน โดยในดานการจดัการเรยีนรูแบบสาธิต มีคาเฉลีย่เทากับ 43.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
5.93 คา t เทากับ -.111 และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 43.23 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีคาเทากับ 4.54 คา t เทากับ -.111 ซึ่งจะเห็นวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัท่ี
ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 4  การเปรยีบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจดัการเรียนรูแบบสาธิต 

รวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือดานความรู 
 

หลังการจัดการเรียนรู n 𝐱� S.D t p 
กลุมท่ี 1 13 20.69 4.23 

.170 .212 
กลุมท่ี 2 13 20.38 4.98 

        *p <.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือมาเปรียบเทียบกันในดานความรู ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางท่ี 5  การเปรยีบเทียบผลการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจดัการเรียนรูแบบสาธิต 
รวมกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือดานทักษะการรํากระบ่ีกระบอง 

 

หลังการจัดการเรียนรู n 𝐱� S.D t p 
กลุมท่ี 1 13 43.00 5.93 

-.111 .170 
กลุมท่ี 2 13 43.23 4.55 

        *p <.05 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา หลังจากท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสาธิตกับการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับ 
การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือมาเปรียบเทียบกันในดานทักษะการราํกระบ่ีกระบอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ.05  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจดัการเรียนรู
แบบรวมมือ ท่ีมีตอความรู และทักษะการรํากระบ่ีกระบอง พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของวิธีการจัดการ
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เรียนรูแบบสาธิต และวิธีการจัดการเรยีนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ โดยแยกเปนดานความรูพบวา 
ไมแตกตางกันอยูในระดับปานกลางเหมือนกัน และดานทักษะการราํกระบ่ีกระบอง ไมมีความแตกตางกันอยูในระดับดี 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยแลว การใชการจัดการเรยีนรูท้ังสองแบบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แตการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือในดานทักษะการรํากระบ่ีกระบองสูงกวา
การจัดการเรยีนรูแบบสาธิตเพียงอยางเดียว เปนแนวโนมท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศลิษา วรรณสุวรรณ, 2551.) 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจดุมุงหมายเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบบุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 3 กอน
และหลังเรียน จากการใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
มนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังเรียน จากการใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับ
การเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 3) เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธในการ
ทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอวิธีสอนแบบ
สาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรยีนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา จังหวัดสงขลา กําหนด
เปนกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบกลุมจํานวน 1 กลุม รวม 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบประเมินบุคลิกภาพในการทํางาน 3) แบบประเมินมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจตอวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู 
 ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลิกภาพในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการเรียน โดยใชวิธีสอน

แบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 2) มนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการเรยีน โดยใชวิธี

สอนแบบสาธิตรวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีน สูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 3) บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธในการทํางานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการ

เรียน โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรยีนแบบรวมมือเทคนิควงกลมการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวก 4) ความพึง

พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการเรียน โดยใชวิธีสอนแบบสาธิตรวมกับการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

วงกลมการเรียนรู อยูในระดับมาก สอดคลองกับ (วรรณภา รอยกรอง, 2553) ผลการวิจัยเรื่องผลของการสอนแบบ

สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ (STAD) ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการใช

โปรแกรมตารางงานและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ในภาพรวมพบวา           

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือ

แบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการใชโปรแกรมตารางงาน หลังเรียน สูงกวากอนเรียนใน

ภาพรวมพบวา การจัดกิจกรรมการสอนแบบสาธิตในการเรียนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการ เรียนแบบรวมมือแบบ

แบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาการใชโปรแกรมตารางงานสูงข้ึน เน่ืองจากวิธีการสอนแบบ

สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิมีการแบงกลุม นักเรียนออกเปน 4 คน ท่ีมีระดับ

ผลการเรยีนแตกตางกัน โดยครูทําการสอนบทเรียนและสาธิตการสอนให นักเรียนท้ังช้ันกอนแลวใหกลุมทํางานตามท่ี

กําหนด สามารถกระตุนใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมีความ กระตือรือรนในการคนควาหาความรู ชวยสรางเสริม

บรรยากาศในการเรียนรูเพราะนักเรียนมีการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึง่กันและกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

เรียนรวมกันและรวมกันชวยตอบปญหาทําใหนักเรยีนเห็น คณุคาของการเรียนและการท่ีนักเรียนเกงชวยอธิบายใหเพ่ือน

ในกลุมฟงจะทําใหตนเองเขาใจในเรื่องท่ีเรียนไดดยีิ่งข้ึน สวนนักเรียนท่ีเรียนไมเกงหรือเรียนชาจะรูสึกอบอุนไมโดดเดีย่ว 

รูสึกเปนกันเองและกลาซักถามปญหาท่ีไม เขาใจกับเพ่ือน จนเกิดการเรยีนรูไดดยีิ่งข้ึน 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี  2 ท่ีไดรับการสอนแบบสาธิตโดยใช

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิจากการวัด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการใชโปรแกรมตาราง

งาน ของนักเรียนจํานวน 32 คน ในภาพรวมพบวา ผลการ ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ



1118 
 

 

นักเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อนักเรยีนไดรับเน้ือหา

หรือบทเรียนใหมในเรื่องท่ีเรยีนดวยวิธีการสอนแบบ สาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละ

ผลสัมฤทธ์ิ จะชวยใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาสาระตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากสมาชิกใน

กลุม รวมท้ังไดพัฒนาทักษะทางสงัคม เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานกลุมรวมกับผูอ่ืนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน วิชาการใชโปรแกรมตารางงาน ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบสาธิตโดย

ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ แบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน 3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 

หลังไดรับการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบ รวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิมีพฤติกรรมการทํางาน

กลุมสูงกวาเกณฑ จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งผูวิจยักําหนดไว 3 ดาน คือ 1) ดานเน้ือหา 2) รูปแบบการ

นําเสนอ 3) ดานการทํางานกลุมหลัง เรียนโดยใชการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมอืแบบแบงกลุม

คละผลสัมฤทธ์ิ  มีพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ทุกดาน ในภาพรวมพบวา การจดักิจกรรมการเรียน

การสอนการสอนแบบ สาธิตโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสมัฤทธ์ิ เปนวิธีการเรยีนท่ีท่ีให

นักเรียนแบงเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีสติปญญาแตกตางกัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําศักยภาพของตนมา

เสรมิสรางความสําเรจ็ของกลุม มุงเนนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงงานกันเพ่ือฝกความรับผิดชอบ

รวมกัน ในการทํางานกลุมในกิจกรรมการสอนแบบสาธิตโดยใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ 

ใชวิธีการประเมินผลเปนแบบวัดพฤติกรรมการทํางานกลุมซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุมจะไดรับผลการประเมินเทาเทียมกัน 

จึงชวยกระตุนใหนักเรยีนมีความพยายามและสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน ไมเชนน้ันแลวจะทําใหเพ่ือนสมาชิก คนอ่ืนๆ 

ไดรับผลการประเมินไมดีตามไปดวย เมื่อแตละกลุมไดรับการประเมนิผลแลว ครูจะใหรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตาม

เกณฑท่ีกําหนด การใหรางวัลน้ีถือวาเปนแรงจูงใจอีกทางหน่ึงท่ีชวยใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ เรยีนเพ่ิมมากข้ึน   

จากขอมูลท่ีปรากฏถึงแมการจดัการเรยีนรูท้ัง 2 แบบ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แต

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในดานทักษะการรํากระบ่ีกระบองมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนหลังจากท่ีไดเรยีนแบบการจัดการเรยีนรู

แบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือระดับท่ีนาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของทักษะการราํกระบ่ีกระบอง 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 

1. ในการจัดการเรียนรู ผูสอนควรสรางบรรยากาศท่ีดี เอ้ือตอการเรยีนรูไดมากท่ีสดุ โดยการรับฟง และ

สนับสนุนสงเสริมผูเรยีนใหมีกําลังใจท่ีจะเรียน 

2. ความสามารถในการจดจํารายละเอียดของทารํากระบ่ีกระบองของแตละคนไมเทากันผูสอนควรคอยดูแล

อยางใกลชิด 

3. ความสามารถของรางกายท่ีแตกตางกันในดานของเพศ ทําใหทาทางไมสมบูรณสวยงาม 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีศึกษาผลการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ในรายวิชาอ่ืนๆ 

 2. ควรมีศึกษาวิธีการจดัการเรียนรูแบบสาธิต และการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ เพ่ือพัฒนาความสามารถในดานอ่ืนๆ 
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การสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
ท่ีมีตอดัชนีมวลกาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน 

Creating a Progressive Exercise Program with Walking Techniques Effecting 
of Body Mass Index and Body Composition of Women Overweight 

 
สุพล  เพ็ชรบัว 

Supon  Pechbua 
 

อาจารยโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแทจริง (True-experimental design) เพ่ือสราง ศึกษา และ

เปรียบเทียบผลของโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ท่ีมตีอดัชนีมวลกาย และสดัสวน
ของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน อายุระหวาง 18-23 ป จํานวน 30 คน โดยเขารับโปรแกรมออกกําลังกายตาม
หลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ  ละ 3 วัน  

ผลการวิจัยพบวา   
 1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย และคาสัดสวน
ของรางกาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมแีนวโนมของดัชนี
มวลกายลดลง (t = 0.851, p = 0.201) และสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมันมีแนวโนมลดลง (t = 0.623, p = 
0.269) เชนเดียวกัน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
มีคาดัชนีมวลกายมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (t = -1.001, p = 0.163) และคาสดัสวนของรางกายในสวนท่ี 1 
มวลไขมันกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับ
การฝก (t = -1.586, p = 0.062) 
  จากขอมูลท่ีปรากฏถึงแมคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 แตผลการวิจยัแสดงใหเห็นวาโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินสามารถทํา
ใหคาดัชนีมวลกาย และคาสัดสวนของรางกายลดลงไดในระดับท่ีนาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสขุภาพสําหรับ
ผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
คําสําคัญ:    ดัชนีมวลกาย/ สัดสวนของรางกาย/ ภาวะนํ้าหนักเกิน 
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Abstract 
This research is truly experimental. True-experimental design to study and compare the 

results of a progressive exercise program with walking techniques effecting on body mass index and 
body composition of women overweight at age group of 18-23 years old, to practice  
progressive exercise program with a walking technique 3 days /week for 8 weeks.   
 The result found that; 
 1. Compare the difference in body mass index and body composition. Before and after the 
8-week progressive exercise program, the body mass index and body proportions has no significant 
difference was found at the .05, but the outcome is body mass index (t = 0.851, p = 0.201) and body 
composition  in section 1 fat mass tended to decrease (t = 0.623, p = 0.269).  
 2. Compare the difference in body mass index and body composition. There was no 
statistically significant difference at the .05 level in the exercise training program by walking 
technique and non-training group. However, in the exercise training program by walking technique 
have body mass index was lower than the non training group (t = -1.01, p = 0.163). The result the 
exercise training program by walking technique have body composition in section 1 fat mass was 
lower than the non training group (t = -1.586, p = 0.062).  
 The data showed that body mass index and body composition were not significantly 
different at the .05 level. However, the results showed that progressive exercise program with 
walking technique could change the body mass index and the body composition decreased is meet 
the expectations. This is a healthy trend might be very helpful for women who are overweight. 
 
Keywords: Body Mass Index / Body Composition / Overweight 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนจดัเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญลําดบัตนๆ ในปจจุบัน โดยเปนปจจัยเสี่ยงใน
การเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหวัใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง จนอาจ
เปนสาเหตุใหเสียชีวิตได (สิทธา พงษพิบูลย, 2555) ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนเปนภาวะท่ีรางกายมีนํ้าหนักตัวเกิน
เกณฑปกติ และมีการสะสมของไขมันในสวนตางๆ ของรางกายมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับมวลกลามเน้ือ กระดูก 
และของเหลวในรางกาย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ (Ngugen and El Serag, 2009) นอกจากน้ีภาวะนํ้าหนักเกินในเด็ก
อายุ 5-17 ป มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากกวาเด็กปกติ โดยมีแนวโนมเปนโรคความดันโลหติสูงเพ่ิมข้ึน 
2-4.5 เทา และภาวะไขมันในเลือดสูงเพ่ิมข้ึน 3-7 เทา โดยสาเหตุพ้ืนฐานสวนใหญเกิดจากความไมสมดุลระหวาง
พลังงานท่ีไดรับจากการรับประทานอาหารกับพลังงานท่ีรางกายใชไปในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน (สํานัก
โภชนาการ, 2558) เมื่อเกิดความไมสมดุลของพลังงานจึงทําใหมีพลังงานเหลือจากการรับประทานอาหารจํานวนมาก 
ดังน้ันรางกายจะเก็บสะสมพลังงานดังกลาวไวในรูปของไขมัน และถารางกายยังไมมีการนําไขมันออกไปใช ไขมันท่ีถูก
สะสมไวจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและนําไปสูโรคอวนในท่ีสุด ซึ่งปจจบัุนภาวะนํ้าหนักเกินและ
โรคอวนทําใหเกิดปญหาทางสังคมและปญหาทางสาธารณสุขท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน (วนิดา พันธสอาด, 2555) 
 จากการสํารวจขององคการอนามยัโลกในป 2014 พบวาประชากรโลกท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีภาวะนํ้าหนักเกิน 
1.9 พันลานคน และเปนโรคอวนมากกวา 600 ลานคน จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พบวา มากกวาครึ่งหน่ึง
ของผูใหญเปนโรคอวน และเพศชายเปนโรคอวนมากกวาเพศหญิง โดยผูชายเปนโรคอวน รอยละ 60 และผูหญิงเปนโรค
อวน รอยละ 45 (Australian Bureau of Statistics, 2008) สําหรับในประเทศไทย ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนก็มี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ครั้งท่ี 5 (พ.ศ. 
2557) พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจครั้งท่ี 4 (พ.ศ. 2552) ความชุกของภาวะอวนมีแนวโนมสูงข้ึนอยาง
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ชัดเจน โดยเฉพาะในผูหญิงเพ่ิมจากรอยละ 40.7 ในป 2552 เปนรอยละ 41.8 ในป 2557 สวนในผูชายเพ่ิมจากรอยละ 
28.4 เปนรอยละ 32.9 (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2557) และจากการศึกษาอัตราชุกและปจจยัเสีย่งของภาวะนํ้าหนัก
เกินและโรคอวนในประชาชนไทย พบวา ประชาชนไทยชวงอายุ 20-59 ป มีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ 28.3 และเปนโรค
อวน รอยละ 6.8 จะเห็นไดวาจํานวนผูมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนมีจํานวนมาก และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (วิชัย เอก
พลากร และคณะ, 2553) ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนน้ันยังสงผลกระทบทางเศรษฐศาสตรตอสังคม โดยมีความ
ชัดเจนท่ีสุดในมติิของคาใชจายในการรักษาพยาบาล ท้ังท่ีจายโดยผูปวยและครอบครัว และท่ีรองรับโดยสังคมโดยรวม 
จากการศึกษาในกลุมประเทศพัฒนาแลว มีการประมาณการวา คาใชจายทางสุขภาพตอประชากร (health 
expenditure per capita) จากโรคอวนมีมลูคาระหวาง 32-285 เหรียญสหรัฐ และคาใชจายโดยรวมมีมลูคาคิดเปน
รอยละ 2-4 ของคาใชจายทางสุขภาพของประเทศ และคิดเปนรอยละ 0.1-1.4 ของผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ 
(gross domestic product/GDP) (House of Common Health Committee, Obesity, 2004) และจากการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็นวาระดับคาใชจายแปรผันตามความรุนแรงของภาวะหนักเกินและโรคอวน (Thompson et 
al., 2001)   เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2552 พบวา ตนทุนรวมตอสังคมของภาวะนํ้าหนักเกินและโรค
อวนมีมูลคา 12,142 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 0.13 ของ GDP ในปเดียวกัน โดยแบงเปนตนทุนทางตรงจากคา
รักษาพยาบาลมีมลูคา 5,584 ลานบาท ในขณะท่ีตนทุนทางออมจากการเสยีชีวิตกอนวัยอันควรและการขาดงานมีมลูคา
รวม 6,358 ลานบาท (มนทรัตม ถาวรเจรญิทรัพย และคณะ, 2554) 
 สําหรับเกณฑในการวิเคราะหบุคคลท่ีอยูในภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนน้ัน นิยมใชเกณฑจากการประเมินคา
ดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) โดยประชากรในทวีปยุโรป อเมริกา คาปกติของดัชนีมวลกายจะอยูท่ี 18.5-
24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และดัชนีมวลกายระหวาง 25-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง ภาวะนํ้าหนักเกิน ถา
ดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร ข้ึนไปจึงจะถือวาอวน (Australian Bureau of Statistics, 2008) แตสําหรับ
บุคคลในเอเชีย อาเซยีน และประเทศไทย ท่ีมีดัชนีมวลกายอยูระหวาง 23.1-24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง 
ภาวะนํ้าหนักเกิน และถาดัชนีมวลกาย 25 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป หมายถึง อวน ซึ่งคาดัชนีมวลกายของประชากร
ไทยไมควรเกิน 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2553)  
 ปจจุบันบุคคลท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนน้ัน นิยมใชวิธีการลดนํ้าหนักท่ีใชเวลานอยและเห็นผลเร็ว เชน 
การใชยาลดนํ้าหนัก การอดอาหาร การใชผลติภณัฑเสรมิอาหาร วิธีการเหลาน้ีเปนแนวทางการลดนํ้าหนักท่ีไมถูกตอง 
ซึ่งอาจทําใหระบบตางๆ ของรางกายผิดปกติ และอาจถึงข้ันเสียชีวิตได (ศิวรักษ กิจชนะไพบูลย, 2555) ท้ังท่ีจริงแลว
วิธีการลดนํ้าหนักท่ีถูกตองและไมเปนอันตรายตอรางกาย น่ันคือ การออกกําลังกาย จากการวิจยั Miller et al. (1997) 
พบวา เมื่อบุคคลท่ีมภีาวะนํ้าเกินและโรคอวนออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอพรอมกับการควบคมุอาหารจะชวยทําให
สัดสวนของดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นไขมันลดลง อีกท้ังยังชวยปองกันและลดความรุนแรงของโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหติสูงและความเสีย่งในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งจากการศึกษาแนวทางเวชปฏิบัติการปองกันและดูแลรักษา
โรคอวนไดใหคําแนะนําวา การออกกําลังกายท่ีเปนประโยชนควรปฏบัิติทุกวัน อยางนอยวันละ 30 นาที ความหนักของ
การออกกําลังกายควรอยูในระดับปานกลาง คือ ประมาณ 60-65% MHR และออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 
ครั้ง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) และสาํหรับการ
ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน คือการออกกําลังกายท่ีมีการเคลื่อนไหวอยาง
ตอเน่ือง และมีแรงกระแทกต่ําและออกกกําลังกายควรเปนแบบคอยเปนคอยไป ชาๆ แตใหทําประจําและสม่ําเสมอ เชน  
การเตนแอโรบิค วายนํ้า การเดินในรูปแบบตอเน่ืองชาๆ หรือเดินชาสลับเร็ว เปนตน (สํานักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) สอดคลองวิจัยของ Melam et al. (2016) ไดศึกษาการออกกําลังกายดวยการเดินเร็วใน
ผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินอายุ 21-30 ป โดยใหกลุมตัวอยางเดินวันละ 45 นาที สัปดาหละ 5 วัน เปนระยะเวลา 10 
สัปดาหพบวา การออกกําลังกายดวยการเดินชวยทําใหดัชนีมวลกายลดลง และจากการวิจัย สดุารตัน วาเรศ (2556) ได
ศึกษาการออกกําลังกายดวยการเดินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีนํ้าหนักตัวเกิน โดยใหนักเรยีนเดินวันละ 25-40 
นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ระดับความหนักอยูท่ี 50-60% MHR พบวา การออกกําลังกายดวยการ
เดินสงผลดี ทําใหคาดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นไขมันลดลง สอดคลองการวิจัย Hong et al. (2014) พบวา การออก
กําลังกายดวยการเดินในผูหญิงท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินน้ัน สามารถชวยลดไขมันในชองทองไดอยางมีประสิทธิภาพ  



1124 
 

 

 กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย (2556) กลาววา ในการออกกําลังกายตอคนท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
ตองทําอยางคอยเปน คอยไป ไมควรหักโหมออกกําลังกายท่ีมีความหนักมากในระยะเวลาสั้นๆ เพราะอาจเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ จากงานวิจัย พบวามีการใชหลักการสรางความกาวหนา (Progression principle) ในการออกกําลังกาย โดย
หลักการสรางความกาวหนา คือ การเปลีย่นแปลงปริมาณงานใหมคีวามหนักเพ่ิมมากข้ึน การฝกงานในชวงแรกจะมี
ขนาดเบา และคอย ๆ เพ่ิมความหนักของงานข้ึนอยางชา ๆ เพ่ือใหรางกายมีการปรับตัว โดยมีการศึกษาท่ีนําหลักการ
สรางความกาวหนาน้ีมาปรับใชรวมการฝกออกกําลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การศึกษาของพลูสมบัต ิเยาวพงษ (2554) 
ไดศึกษาผลโปรแกรมการออกกําลงักายแบบแอโรบิค ท่ีมีตอภาวะนํ้าหนักเกิน ท่ีความหนักรอยละ 50-70 ของอัตราการ
เตนของหัวใจ ซึ่งในโปรแกรมน้ีระดับความหนักจะเพ่ิมข้ึนในทุกๆ 2 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาคาเฉลีย่ของนํ้าหนักตัว 
เปอรเซ็นตไขมันและดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการศึกษาท่ีนําเอาหลักความกาวหนาปรบัใชรวมกับการฝก
ออกกําลังกายแลวสงผลตอผูท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินได  
 ดังน้ัน จากขอมูลท่ีกลาวมา จะเหน็ไดวาการออกกําลังกายดวยการเดินเปนประโยชน และใหผลดีตอการลด
ไขมัน ดัชนีมวลกาย รวมไปถึงการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันในหลอด
เลือดสูง โรคความดันโลหิต และการเดินยังเปนการออกกําลังกายท่ีเหมาะสําหรับบุคคลท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
อีกดวย ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยการเดินท่ีถูกตอง เหมาะสมและเปนไปตามหลักการ
สรางความกาวหนาในการออกกําลังกาย (Progression principle) ในการออกกําลังกายสําหรับคนท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝก
โปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. กลุมท่ีไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาดัชนีมวลกาย
ต่ํากวากอนใชโปรแกรม  
 2. กลุมท่ีไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาสดัสวนของ
รางกายแตกตางกับกอนใชโปรแกรม 
 3. กลุมท่ีไมไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาดัชนีมวล
กายไมแตกตางกัน 
 4. กลุมท่ีไมไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาสดัสวนของ
รางกายไมแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูหญิง อายุระหวาง 18-23 ป มีภาวะนํ้าหนักเกิน คดัเลือกกลุมตัวอยาง
แบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และทุกคนเปนอาสาสมัครท่ีเขารวมในการวิจยัครั้งน้ีดวยความ
เต็มใจ  

ดานเน้ือหา 
กลุมตัวอยางตองมีคาดัชนีมวลกายระหวาง 23-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผานการทดสอบแบบ

ประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) 
ดานตัวแปรท่ีศึกษาประกอบดวย 
ตัวแปรตน  ไดแก โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน  
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ตัวแปรตาม ไดแก -ดัชนีมวลกาย  
  -สัดสวนของรางกาย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรตน  ตัวเเปรตาม 
1. โปรแกรมออกกําลังกายตามหลกั 
    ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

 1. ดัชนีมวลกาย 
2. สัดสวนของรางกาย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูหญิง อายุระหวาง 18-23 ป มีภาวะนํ้าหนักเกิน คัดเลือกกลุมตัวอยาง

แบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 30 คน และแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ไดแก 
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมตัวอยางตองมีคาดัชนีมวลกายระหวาง 23-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผาน
การทดสอบแบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) แตละคนเปนอาสาสมัครท่ีเขารวมการวิจยัครั้ง
น้ี ดวยความเต็มใจและมีคณุสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด 

เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
1. โปรแกรมออกกําลังกายตามหลกัความกาวหนาดวยเทคนิคการเดนิ มีรายละเอียดข้ันตอนการสราง

โปรแกรมดังน้ี 
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนา 

ดวยเทคนิคการเดิน 
1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการเขียนโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก 

ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
  1.3 ศึกษาเน้ือหาท้ังหมดและกําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะศึกษาในการทําวิจัยการสรางโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

1.4 ดําเนินการสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
  1.5 นําโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 
ทาน พิจารณาความสอดคลอง เหมาะสม หรือควรแกไข จากน้ันนํามาคํานวณคา IOC (Item objective congruence) 
  1.6 แกไขโปรแกรมใหสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป 

2. เครื่องมือและอุปกรณ 
2.1 แบบบันทึกผลการลงช่ือ วัน เวลา ในการออกกําลังกาย 
2.2 แบบบันทึกผลชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต อายุ นํ้าหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกายและสัดสวน 

ของรางกาย 
  2.3 แบบบันทึกผล คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายหลังการใชโปรแกรมการออกกําลัง
กายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

2.4 แบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) 
2.5 เครื่องวัดองคประกอบของรางกาย (Body Composition Analyze, X-Contact 356, Korea) 
2.6 นาฬิกาจับเวลา (Casio, HS-30W, China) 
2.7 เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสาย (Polar FT7 Electro Oy, Professorintie 5, FI- 

90440 Kempele, Finland) 
  2.8 เครื่องวัดชีพจร และความดันโลหิต (Jawon Easy X 800 R, Korea) 
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  2.9 ลูว่ิงไฟฟา (North Fitness Treadmill, P 07, China) 
3. ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การวิจัยครั้งน้ีไดขอความรวมมือจากผูเขารวมการวิจยัใหงดเวนการออกกําลังกาย และการบริโภคอาหารเสริม
บางประเภทท่ีอาจจะมผีลตออัตราการเผาผลาญของรางกาย เชน แคปซูลแอลคานิทีน ยาลดความอวน เครื่องดื่มชูกําลัง 
แฮลกอฮอล เปนตน 
 

ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจยั 

 

E – group R O1E X O2E 
     

C – group R O1C -- O2C 

 
E-group      =     กลุมทดลอง (Experimental Group)  
C-group      =     กลุมควบคุม (Control Group)            
R     =    การจัดดาํเนินการแบบสุม (Randomization)  
X     =   การจัดกระทําตามวิธีทดลอง หรือโปรแกรมทดลอง (Treatment)  
O     =   การวัดผล (Outcome Measurement)  
O1   =    การวัดผลกอนการทดลอง (Pretest Observation)  
O2    =   การวัดผลหลังการทดลอง (Posttest Observation)    
 
ตารางท่ี 1 แสดงข้ันตอนดําเนินการวิจัยตามเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลา กิจกรรม 

สัปดาหท่ี  
1 -4 

1. รับสมัครอาสาสมัครตามเกณฑท่ีกําหนด  
2. ผูวิจัยอธิบาย ช้ีแจงผูเขารวมการวิจัยถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ลําดับข้ันตอน วิธีการทดสอบ 
รวมไปถึงขอตกลงตางๆ ในระหวางการเขารวมการวิจัย และใหผูเขารวมการวิจยั ลงนามยินยอมเขารวม
ในใบยินยอมเขารวมการวิจัย 
3. คัดเลือกอาสาสมคัรท้ังหมดท่ีมาสมัครดวยแบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR-Q*) 
และผลการประเมินของอาสาสมัครตองไมอยูในกลุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายจากการออก
กําลังกาย 
4. คัดเลือกอาสาสมคัรใหไดจํานวน 30 คน โดยคดัเลือกจากการทดสอบคาดัชนีมวลกายระหวาง 23 – 
29.9 กิโลกรมัตอตารางเมตร 
5. ตรวจสุขภาพ ผูเขารวมวิจัยท้ัง 30 คน 

สัปดาหท่ี  
5 -8 

1. ผูวิจัยอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียด แบบบันทึกตางๆ ท่ีใชในการวิจัย 
2. ผูวิจัยแบงกลุมผูเขารวมวิจัยเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
3. ดําเนินการวัดชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต อายุ นํ้าหนัก สวนสงู คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของ
รางกาย 
4. ดําเนินการทดสอบคาความเร็วของลูว่ิงไฟฟาท่ีเหมาะสมกับผูวิจัยทุกคน 

สัปดาหท่ี  
9 -16 

1. เตรียมอุปกรณและสถานท่ีในการวิจัยโดยประสานงานกับโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
2. เตรียมการวิจัยโดยตรวจเอกสารและตั้งคาของเครื่องมือตางๆ เชน นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัด
องคประกอบของรางกาย และโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
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3. กลุมผูเขารวมการวิจัยไดเขารับโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินท่ี
ระดับความหนักรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ในการควบคุมระดับความหนักของการ
ออกกําลังกาย โดยตดิเครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสายบรเิวณทรวงอกใตราวนม ซึ่งเช่ือมตอ
กับลูว่ิงไฟฟาใชสําหรับอานคาอัตราการเตนของหัวใจ 
4. ผูเขารวมวิจยัดําเนินการออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวย
เทคนิคการเดินจนครบตามท่ีกําหนด 8 สัปดาห และบันทึกผลคาดชันีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย 

 
ตารางท่ี 2 แสดงโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

สัปดาหท่ี ชวงอบอุนรางกาย ชวงออกกําลังกาย ชวงคลายอุน 
ระดับความหนักของ
การออกกําลังกาย 

1 
เดิน 5 นาที 

และยดืเหยยีด 
เดิน 20 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

อัตราการเตนของ
หัวใจในขณะออก
กําลังกายอยูในชวง 
60-70 % ของอัตรา
การเตนของหัวใจ

สูงสุด 

2 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 22 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

3 
เดิน 5 นาที 

 และยืดเหยียด 
เดิน 25 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

4 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 28 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

5 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 31 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

6 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 35 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

7 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 39 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

8 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 43 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

หมายเหตุ 
1. กําหนดการฝก 3 วันตอสัปดาห เวลา 16.00 – 20.00 น. 
2. แนวทางสําหรับการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใชงานมากจนเกินไป คือ 

กฎของ 10 เปอรเซ็นต (Ten percent rule) ความหนักหรือระยะการฝกไมควรจะเพ่ิมข้ึนมากกวา 10 
เปอรเซ็นตตอสัปดาห  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การประเมินคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย มีหนวยเปนกิโลกรมัตอตารางเมตรและวิเคราะหดวย

เครื่อง Body Composition Analyze, X-Contact 356 บันทึกผลและนําคาท่ีไดคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของแตละการวิจัย และนําผลคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกายมาเปรียบเทียบความแตกตาง กอน
และหลังการฝกโปรแกรมออกกําลงักายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวย
เทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรบัการฝก 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
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ผูวิจัยนําผลการทดสอบของผูท่ีเขารับการวิจัยมาดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ ดวยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเรจ็รูป ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินโดยสถิติวิเคราะห t-test dependent นัยสาํคัญทางสถิติ
กําหนดไวท่ีระดับ .05 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก โดยสถิติวิเคราะห t-test 
independent นัยสําคัญทางสถิตกํิาหนดไวท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลในรูปตารางขอมูลและความเรียงตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี   
 ตอนท่ี 1 เปรยีบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝก
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน โดยสถิติวิเคราะห t-test dependent นัยสําคญั
ทางสถิติกําหนดไวท่ีระดับ .05 แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงเปรยีบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก 
             ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

n  SD t p 

กลุมทดลอง  
         กอนการฝก 15 25.91 2.32 

0.851 0.201 
         หลังการฝก 15 25.19 2.31 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 3 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนเวลา 
8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ระหวางกอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝก
น้ันมีแนวโนมลดลง 
  
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมัน กอนและหลังการฝกโปรแกรม 
              ออกกําลังกายตามหลกัความกาวหนาดวยเทคนิคการเดนิ 

 
มวลไขมัน (กิโลกรมั) 

n  SD t p 

กลุมทดลอง  
กอนการฝก 15 20.66 4.10 

0.623 0.269 
หลังการฝก 15 19.71 4.22 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 4 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนเวลา 
8 สัปดาห พบวา การเปรียบเทียบมวลไขมัน (Fat Mass) กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝก
น้ันมีแนวโนมลดลง 

X

X
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 2 มวลไรไขมัน กอนและหลังการฝกโปรแกรม 
             ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

 
มวลไรไขมัน (กิโลกรมั) 

n  SD t p 

กลุมทดลอง  
กอนการฝก 15 42.02 4.12 

-0.105 0.459 
หลังการฝก 15 42.17 3.87 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 5 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 8 
สัปดาห พบวา การเปรียบเทียบมวลไรไขมัน (Free Fat Mass) ระหวางกอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตาม
หลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก โดยสถิติวิเคราะห t-test 
independent นัยสําคัญทางสถิตกํิาหนดไวท่ีระดับ .05 แสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรม 
             ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก 

 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

n  SD t p 

หลังการฝก  
กลุมทดลอง 15 25.19 2.32 

-1.001         0.163 
กลุมควบคุม 15 25.90 1.50 

                                 มวลไขมัน (กิโลกรัม) 
กลุมทดลอง 15 19.71 4.22 

-1.586 0.062 
กลุมควบคุม 15 21.93 3.38 

                                 มวลไรไขมัน (กิโลกรัม) 
กลุมทดลอง 15 42.17 3.87 

-0.841         0.204 
กลุมควบคุม 15 43.33 3.64 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 6 พบวา  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายท้ังสองกลุม กลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลีย่เทากับ 25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร และ
กลุมท่ีไมไดรับการฝกมีคาเฉลีย่ เทากับ 25.90 กิโลกรมัตอตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t  พบวา 
คาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการ
ฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมีแนวโนมของดัชนีมวลกาย
ลดลง 
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 คาเฉลี่ยมวลไขมันท้ังสองกลุม กลุมท่ี
ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.71 กิโลกรัม และกลุมท่ี
ไมไดรับการฝกมีคาเฉลี่ย เทากับ 21.93กิโลกรมั เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t  พบวา คาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ี

X

X
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ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝกไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมีแนวโนมของมวลไขมันลดลง 
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 2 คาเฉลี่ยมวลไรไขมันท้ังสองกลุม กลุม
ท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.17 กิโลกรมั และกลุมท่ี
ไมไดรับการฝกมีคาเฉลี่ย เทากับ 43.33 กิโลกรมั เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t  พบวา คาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ี
ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝกไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) และคาสดัสวนของรางกาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝก
น้ันมีแนวโนมของดัชนีมวลกายลดลง (t = 0.851, p = 0.201) และสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมันมีแนวโนม
ลดลง (t = 0.623, p = 0.269) เชนเดียวกัน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึง่ในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน มี
คาดัชนีมวลกายมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (t = -1.001, p = 0.163) และคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 
มวลไขมันกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับ
การฝก (t = -1.586, p = 0.062)  
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาผลของโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินท่ีมตีอดัชนีมวล
กาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย
กอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันดชันีมวลกายมีคาลดลงจาก 25.91 กิโลกรมัตอตาราง
เมตร เปน 25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร และเมื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึง่ในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
(25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร) มคีาดัชนีมวลกายนอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (25.90 กิโลกรมัตอตารางเมตร) 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย แมคาดัชนีมวลกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แต
ผลหลังจากกลุมท่ีไดรับการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห คาดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสุขภาพสําหรับผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน ท้ังน้ีเปนเพราะ
โปรแกรมท่ีผูวิจัยดําเนินการสรางข้ึนน้ันใชหลักการตามหลักความกาวหนา และเก่ียวของกับหลักการออกกําลังกายท่ี
ถูกตอง ประกอบดวย ชนิด ความถ่ี ระยะเวลา และความหนักของการออกกําลังกายท่ีถูกตองจะสามารถควบคุมนํ้าหนัก
ของรางกาย และชวยใหดัชนีมวลกายลดลง สอดคลองกับหลักการของ Cooper & Mildred (1988) ท่ีกลาววา การออก
กําลังกายท่ีสามารถทําใหความสามารถทางกลไกของรางกายเปลีย่นแปลงไดน้ันตองมีความหนักของงาน และระยะเวลา
ท่ีนานพอ ซึ่งโปรแกรมท่ีผูวิจยัสรางข้ึนน้ัน ใชความถ่ีในการฝก 3 วัน ตอสัปดาห ซึ่งเปนไปตามหลักการของการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค คือ ความหนักและความนานตอเน่ืองกัน ฉะน้ัน การออกกําลังกายดวยการเดนิจึงทําใหดัชนีมวล
กายลดลง ซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย เมื่อออกกําลังกายแบบแอโรบิคท่ีระดับต่ําถึงระดับปานกลาง เปนระยะเวลา 45 
นาที ถึง 1 ช่ัวโมง สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง จะทําใหนํ้าหนักตัวลดลง เพราะเปนการใชพลังงานจากกรดไขมัน และกลโูคส
ในเลือดเปลี่ยนแปลงไปเปนพลังงานไกลโคเจนและไขมัน ซึ่งสะสมในกลามเน้ือจะคอยๆ ลดลง (เสก อักษรานุเคราะห, 
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2534) สอดคลองกับ ประทุม มวงมี (2527) กลาววา การออกกําลังกายอยางตอเน่ืองในระยะเวลาท่ีนานพอจะเกิดการ
สังเคราะหสารพลังงานข้ึนใหม โดยการดึงเอาปริมาณไขมันท่ีสะสมอยูมาใช เปนสาเหตุท่ีทําใหมวลไขมันลดลง และ
รวมถึงนํ้าหนักตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูท่ีออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีไขมันนอยกวาผูท่ีไมออกกําลังกาย แสดงใหเห็น
วาการเดินทําใหมวลไขมันในรางกายลดลง สอดคลองกับ ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร และ สิทธา พงษพิบูลย (2554) ท่ี
กลาววา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยพัฒนารางกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี และสมรรถภาพ
รางกายมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมันกอนและหลังการฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมวลไขมันมีคาลดลงจาก 20.66 กิโลกรมั เปน 19.71 กิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคามวลไขมัน ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
และกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมการ
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน (19.71 กิโลกรมั) มีคามวลไขมันนอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก 
(21.93 กิโลกรัม) 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย แมคามวลไขมันจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผล
หลังจากกลุมท่ีไดรับการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห คามวลไขมันลดลง ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสุขภาพสําหรบัผูหญิงท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกิน ระดบัความหนักและ
ระยะเวลาในงานวิจัยครั้งน้ี รางกายสามารถนําไขมันมาเผาผลาญเปนพลังงาน เน่ืองจากการใชพลังงานแบบแอโรบิค 
ตองการใชออกซิเจนในการเผาผลาญอาหาร ระบบแอโรบิคจะใชท้ังคารโบไฮเดรตและไขมัน เมื่อออกกําลังกายเปนระยะ
เวลานาน คารโบไฮเดรตจะถูกนํามาใชเปนพลังงานในชวงแรก และเมื่อระยะเวลาในการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน พลังงาน
จากไขมันจะเขามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ และกลายเปนแหลงพลังงานหลักในการออกกําลังกาย (สนธยา สีละมาด, 
2557) และการฝกการออกกําลังกายท่ีชวยเพ่ิมความสามารถในการใชออกซิเจนน้ัน จะชวยเพ่ิมความสามารถของ
กลามเน้ือในการใชแหลงพลังงานจากไขมันมากข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมในระบบเผาผลาญ
ไขมันและยังเพ่ิมขนาดและจํานวนไมโทคอนเดรียซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญตอการใชออกซิเจนในการสลายสารอาหาร เกิด
กระบวนการเบตาออกซิเดช่ัน วงจรไตคารบอนซลิิกแอซิด และระบบขนสงอิเล็กตรอนเพ่ือสรางเอทีพีเปนพลังงาน (นฤ
มล ลลีายุวัฒน, 2553) กระบวนการเหลาน้ีจึงกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงของไขมันในรางกายของกลุมตัวอยาง  
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 2 มวลไรไขมันกอนและหลังการฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคามวลไรไขมัน ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน (42.17 กิโลกรัม) มีคามวลไร
ไขมันนอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (43.33 กิโลกรัม) สอดคลองกับงานวิจัยของ Lemura and Maziekas (2002) 
ศึกษาผลของการออกกําลังกายตอการเปลีย่นแปลงของ นํ้าหนักตัว มวลไขมัน และมวลไรไขมัน ในเดก็และวัยรุนท่ีมี
รูปรางอวน ชวงอายุ 5-17 ป จํานวน 120 คน ซึ่งประเมินกอนและหลังการออกกําลังกายตางๆ เชน เดิน ปนจักรยานวัด
งาน 3 ครั้ง/สัปดาห ผลการทดลองพบวา นํ้าหนักตัว มวลไขมัน และมวลไรไขมันมีคาลดลง และการศึกษาของ ธิติ 
ญานปรีชาเศรษฐ (2550) ไดศึกษาการฝกแบบใชแรงตานตอองคประกอบของรางกายกับผูท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินผล
การศึกษาพบวา อัตราการใชพลังงานพ้ืนฐาน เปอรเซ็นตนํ้าหนักท่ีไมใชไขมัน และเปอรเซ็นตนํ้าหนักไขมันลดลง 
 จากขอมูลท่ีปรากฏถึงแมคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แตผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
สามารถทําใหคาดัชนีมวลกายและสัดสวนของรางกายลดลงไดในระดับท่ีนาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสุขภาพ
สําหรับผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 



1132 
 

 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 
 1. ผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินสามารถนําโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการ
เดิน ไปใชออกกําลังกายเพ่ือลดไขมันในรางกายได โดยใชเวลาอยางนอย 8 สัปดาห 
 2. สามารถนําโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน โดยกําหนดความหนัก
อยางนอยรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ไปใชใหเกิดประโยชนได 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีศึกษาการออกกําลังกายโดยกําหนดใหอัตราการเตนของหัวใจท่ีอยูในระดับสูงข้ึน  
 2. ควรมีการเพ่ิมระยะเวลา และความถ่ีในการออกกําลังกายใหสูงข้ึน 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
      เสริมสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน เร่ือง สัทอักษร 

      ภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
The Result of Organizing Learning Activities with Collaborative Instruction Model by Student 
Team Achievement Division to Enhance Communication and Participation Skill in learning 
Chinese Language Course in “Basic Chinese Phonetic Alphabet” For Students in Grade 7 

. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เสรมิสรางทักษะการสื่อสาร และการมี
สวนรวมในการจัดการเรยีนรูในรายวิชาภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ดําเนินการวิจัย 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) จัดทําแผนการจดัการเรียนรูเทคนิค STAD ในรายวิชา
ภาษาจีน 2) แบงกลุมนักเรยีนทํากิจกรรมโดยในกลุมจะมี คนเกง คนปานกลาง คนออน กลุมละ 5 คน 3) ข้ันกิจกรรม
การเรยีนรูภาษาจีน โดยใชเทคนิคการสอนดวย เทคนิค STAD 4) ข้ันประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการสื่อสาร 
และการมีสวนรวมในการจดัการเรยีนรู รายวิชาภาษาจีน 5) ข้ันยกยอง ชมเชย นักเรียนรายวิชาภาษาจีน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ไดรับการสอนโดยการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงกวาเกณฑ รอยละ  80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ไดรับการสอนโดยการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD   มีทักษะการ
สื่อสารสูงข้ึน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ไดรับการสอนโดยการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD นักเรียนมีสวน
รวมในการจดัการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน อยูในระดับด ี
 
คําสําคัญ:  การเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือเทคนิค STAD /  สัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  /  
ทักษะการสื่อสาร / การมสีวนรวมในการจัดการเรียนรู  
 

ABSTRACT 
  This research aims to raise student achievement in communication skills and to participate in the 
management of learning Chinese for students of grade 7 reaching to the performance criteria of 
80/80. Research 5 steps included 1) prepare lesson plans STAD technical courses in the Chinese 
language. 2) Students will be divided into groups, with the average class size of 5 students. 3) Chinese 
language learning activities using the technique taught techniques STAD. 4) Achievement evaluation 

https://documents.tips/documents/-group-process-.html
https://documents.tips/documents/-group-process-.html
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communication and participation skills in learning management. Chinese language course 5) Honestly 
praise students in Chinese.  
The research found that 
  1. The students in the first semester were taught by cooperative learning technique. STAD had 
higher learning achievement than 80% at the .05 level of significance. 
  2. The students in the first grade were taught by collaborative learning. STAD techniques have 
higher communication skills. 
  3. STADI students are taught by cooperative learning. STAD students participate in learning 
management in Chinese. Stay in good 
 
Keywords: learning management and the STAD / learning achievement / Communication skills / 
Participation in learning management 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขปรับปรุง พุทธศักราช 2545เปนกฎหมาย
วา ดวยการศึกษาของชาติ ท่ีมุงจัดการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ  สภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และความกาวหนาทางวิทยาการ เนนการสราง กลยุทธใหม ๆ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของบุคคลและ สังคมไทย เพ่ือใหผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน รวมมืออยางสรางสรรคในสังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรยีนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได
กลาวถึง วิสัยทัศนของหลักสตูรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลงัสําคัญของชาติ  ใหเปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุลท้ังดาน
รางกาย ความรู คณุธรรม มีจติสํานึก ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจาํเปนตอการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวา  ทุกคนสามารถเรยีนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  ในดานสมรรถนะสําคญัของผูเรยีน  มุงพัฒนาผูเรยีน  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรยีนรู  โดยกําหนดสมรรถนะสําคัญท้ังหมด 5  ประการ  คือ มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ ในการใชทักษะชีวิต  และความสามารถในการใชเทคโนโลย 
 กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจ ุภาษาจีนไวในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ผูเรยีนสามารถเลอืกเรียน
ไดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึง่สถานศึกษาใดท่ีมีความพรอมมากในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน สามารถเปดหลักสูตรในรูปแบบตาง ๆ ไดและผูเรียนท่ีมีความสนใจก็สามารถเลือกเรยีน ใน
หลักสตูรน้ัน ๆ  ไดเห็นวาถาหากวาเราใหความสนใจการเรียนการสอนกับของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ในปจจุบัน ประเทศจีนเริ่มเขามามบีทบาทท่ีสูงข้ึน เพราะการขยายตวัทางดานเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม 
ดังจะเห็นไดจากการท่ีองคการสหประชาชาติไดจัดใหภาษาจีนกลางเปนหน่ึงใน 5 ภาษาหลักท่ีใชในการติดตอสื่อสารของ
องคการสหประชาชาติ และดวยความสําคญัของภาษาจีนกลางในเวทีโลกน้ีเองท่ีสงผลใหภาษาจีนกลางเปน
ภาษาตางประเทศในอันดับตน ๆ ท่ีไดรับความสนใจจากผูเรียนภาษา ในหลายประเทศท่ัวโลกไมนอยไปกวาภาษาสําคญั
อ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรัง่เศส ภาษาเยอรมัน  ภาษาสเปนหรือ  ภาษาญี่ปุน เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลาง 
ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  ในชวงหลายปท่ีผานมา อันเน่ืองมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอ
ตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับไมวาจะเปนในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  การตดิตอทําธุรกิจคาขาย 
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รวมถึงการศึกษาในประเทศไทยท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน  และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง1ในประเทศไทย
ของเราอยางกวางขวางท้ังในสวนกลางและสวนภูมภิาค  โดยจะเหน็ไดวามีการสอนภาษาจีนกลางอยูในทุก ๆ 
ระดับ ตั้งแตช้ันอนุบาล ประถมศกึษา มัธยมศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันท่ีเปดสอนภาษาจีนกลาง
ใหกับผูท่ีสนใจท่ัวไป (ลิขิต ธีรเวคนิ, 2549) การเรยีนการสอนภาษาจีนกลางรปูแบบเดิม ๆ ท่ียังคงใชกันอยูคือ การ
เรียนแบบเนนการทองจํา เมื่อนักเรียนสามารถทองจําได  ก็จะสามารถใชภาษาจีนกลางได เมื่อไรก็ตามท่ีผูเรยีนเลิก
ทองจํา ก็จะทําใหของผูเรียนลดเลอืนหายไป แมการเรยีนภาษาแบบทองจําถือเปนวิธีหน่ึงท่ีควรใช  แตเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งข้ึน จําเปนตองเพ่ิมวิธีการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และใกลเคียงกับการใชภาษา การ
จัดการเรียนการสอนท่ีจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาจีนสูงข้ึน โดยวิธีการเรียนการ
สอนท่ีนาสนใจวิธีหน่ึง คือ วิธีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD เปนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของการเรยีนรู  โดยจะจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ผูเรยีน แตละคนในกลุมจะมีความสามารถแตกตางกัน สวน
สมาชิกในกลุมจะมสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นดังน้ันผูเรียนจึงจะตองพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคใน
การเรยีนรู  (Johnson et.al. อางอิง สุภาพร รัตนนอย , 2546)   
 ในสภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนชากังราววิทยา 2(อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)2  
2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2  พบวา  ในภาคเรยีนท่ีผานมาผูเรียนมีปญหา ในการผันเสียง
วรรณยุกตและการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนแบบผิด ๆ  เมื่อเทียบกับเกณฑ รอยละ70 มีผูเรยีนเกณฑ 79 คน จาก
จํานวนผูเรียน 158 คน คิดเปนรอยละ 50  ปญหาเหลาน้ีจึงสงผลใหผูเรยีนสับสนในการอานสะกดคําแบบผิด ๆ ทําให
ความหมายของคําเปลี่ยนไปไมตรงตามการสื่อสาร แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูเรียนลดลง ถาหากผูเรยีนมีความรูท่ี
ถูกตองชัดเจนในการผันเสียงวรรณยุกตและการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนก็จะชวยใหสื่อความหมายไดดีข้ึน และผลการ
เรียนท่ีดีข้ึนอีกดวย 
 2จากท่ีกลาวมาท้ังหมด ผูวิจัยเห็นวาเน้ือหาวิชาภาษาจีน เรื่อง 2สัทอักษรจีนเบ้ืองตน 2ถือเปนพ้ืนฐานสําคญัของ
การเรยีนภาษาจีน ผูวิจัยมีความสนใจ ท่ีจะศึกษา2ผลการจดัการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เสรมิสรางทักษะการสื่อสาร และการมีสวนรวมในการจดัการเรียนรูรายวิชา
ภาษาจีน เรื่องสัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 (2อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)  2เพ่ือให
นักเรียนมคีวามสนุกสนานกับการเรียนรูวิชาภาษาจีนมากยิ่งข้ึน ผูวิจยัหวังวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนชากัง
ราววิทยา(อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) จะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 
 
2วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน 2ช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ 80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรือ่ง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2  
 3. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการใช2
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาเกณฑ 
รอยละ 80 
 2. นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีทักษะการสื่อสารสูงข้ึน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชทดลองครั้งน้ีคือ  เน้ือหาวิชาภาษาพ้ืนฐาน 1 จ21202  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับ การเรยีนพ้ืนฐานสัทอักษรจีนเบ้ืองตน ไดแก 
 เรื่อง 苹果大草莓小 (汉语拼音) 
 เรื่อง 我们一起上学 (汉语拼音) 
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม 
  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
      ทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
      การมีสวนรวมในการจดัการเรียนรู หลัง2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD 
 
2กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ท่ีใชในครั้งน้ีคือ นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560    โรงเรียนชา
กังราววิทยา ( อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 หอง  รวมนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 - 1/4 จํานวน  143 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ีคือ นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ)2 มีจํานวน 40 คน 
 เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD คือ แผนท่ีสอนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนกลาง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง 苹果大草莓小  (汉语拼音) และ หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง   我们一起上学    (汉

语拼音)  จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน 2แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 30 
ขอ คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของ KR-20 พบวามีคาเทากับ 20.760 คาความยากงาย พบวา มีคาอยูระหวาง 20.32 – 
0.56 คาอํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง 20.43 – 0.60 2(IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.50-1.00   
  3. แบบประเมินทักษะการสื่อสาร แบบประเมินใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 2 สวนคือ 2แบบประเมนิ
ทักษะการอานจํานวน 20 ขอ สําหรับคัดเลือกไว2ใช้2จริง 8-15 ขอ แบบประเมินทักษะการเขียนจํานวน 20 ขอ สําหรับ

- รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD 

 - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน 

(K) 

 - ทกัษะการส่ือสาร (P) 
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คัดเลือกไว2ใช้2จริง 8-15 ขอ โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 0.60-

1.00   
  4. แบบสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรู แบบสังเกตใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 1 สวนคอื 2

แบบ2สังเกต2ความสนใจและความตัง้ใจในการทํากิจกรรมกันภายในกลุม จํานวน 20 ขอ สําหรับ คัดเลอืกไวใชจริง 8-15  
2ขอ2 2โดยหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  พบวามีคาอยูระหวาง 0.73-1.00   
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ โดยทําตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี  
  1. นําแบบประเมินทักษะการสื่อสารวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนําไป
ประเมิน กอนการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  (Student TeamAchievementDivision)   เพ่ือวัด
ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน   
  2. แบงกลุมนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน 2ตามหลกัการ การเรียนรูรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD  (Student Team Achievement Division) จํานวน 8 ครั้ง คาบ/ช่ัวโมง โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบกอนเรียน วิชาภาษาเรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน  
  3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
นําไปทดสอบหลังการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  (Student Team Achievement Division)  เพ่ือ
วัดความสามารถ ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน โดยใชเวลาในการสอบ  60  นาที2  
  4. นําแบบประเมินทักษะการสื่อสาร วิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจนีเบ้ืองตน  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน นําไป
ประเมินหลังการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  (StudentTeamAchievement Division)  เพ่ือวัด
ทักษะการสื่อสาร ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 จํานวน 40 คน   
  5. นําแบบสังเกตการมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ท่ีผูวิจยั
สรางข้ึน นําไปสังเกตการมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรู หลังการใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 
(Student Team Achievement Division) ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21/3 2จํานวน 40 คน 
 การวิเคราะหขอมลู 
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ  และวิเคราะห โดยทําตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี  
  1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน 2ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑรอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group)  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
  3. การศึกษาการมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาป 

ท่ี 1 หลังการใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  วิเคราะหคาเฉลี่ย (𝑋�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    คาเฉลี่ย  4.50-5.00 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับมากท่ีสดุ 
    คาเฉลี่ย 3.50-4.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับมาก 
    คาเฉลี่ย  2.50-3.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับปานกลา 
    คาเฉลี่ย 1.50-2.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับนอย 
    คาเฉลี่ย  1.00-1.49 การมีสวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจีน ระดับนอยท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การจัดการเรียนรูภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2หลัง2ใช2รูปแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เทากับ 83.47/83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนละหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   เรือ่ง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยูในระดับด2ี  
 3. การศึกษาการมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลงัการใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค2 STAD อยูในระดับดมีาก 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจนี เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ รอยละ  80 

การทดสอบ n x  S.D. K t 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน 40 24.95 1.66 0.76 2.93 

 จากตาราง พบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีน เรื่องสัทอักษรจนีเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 หลัง2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตัวแปรเดียว สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
 ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลงั2ใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD   เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 21 

การทดสอบ n x  S.D. t 
กอน2ใชนวัตกรรม2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 40 12.49 1.83 38.114 

หลัง2ใชนวัตกรรม2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 40 31.71 2.47 

 จากตาราง พบวา ทักษะการสื่อสารของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน สูงกวากอนเรียน2โดยใชนวัตกรรม2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลการมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD   

การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน x  S.D. ความหมาย 
 

1. ดานรูปแบบชิ้นงาน 
     1.1 รูปแบบช้ินงานถูกตองตามท่ีครูกําหนด 

4.20 0.55 มาก 

     1.2 รูปแบบช้ินงานแปลกใหมนาสนใจ  4.40 0.65 มาก 
     1.3 รูปแบบช้ินงานมีขนาดท่ีเหมาะสม 4.54 0.83 มากท่ีสุด 
     1.4 รูปแบบช้ินงานมี สสีัน สวยงาม 4.20 0.70 มาก 
     1.5 รูปแบบช้ินงานมีความสอดคลองกับเน้ือหา 4.30 0.71 มาก 

เฉลี่ย 4.32 0.68 มาก 
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2. ดานภาษา 
     2.1 มีการใชภาษาอยางถูกตอง 

4.24 0.68 มาก 

     2.2 มีการเวนวรรคท่ีถูกตอง 4.32 0.61 มาก 
     2.3 มีผสมตัวอักษรไดถูกตอง 4.40 0.71 มาก 
     2.4 สะกดคําไดถูกตอง 4.28 0.61 มาก 
     2.5 ประโยคสอดคลองกับเน้ือหา 4.20 0.59 มาก 

เฉลี่ย 4.29 0.66 มาก 
 
3 ดานความสนใจในการทํากิจกรรมกันภายในหองเรียน 
     3.1 ผูเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมท่ีไดมอบหมายให 

4.36 0.55 มาก 

     3.2 ผูเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมจะทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนๆ ภายใน
กลุม  

4.27 0.63 มาก 

     3.3 ผูเรียนใหความสนใจในการฟงเพ่ือน ๆ นําเสนอหนาช้ันเรียน 4.37 0.60 มาก 
 
 
 

   

การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน x  S.D. ความหมาย 
 

     3.4 ผูเรียนใหความสนใจในการสงงานใหตรงเวลา 4.13 0.76 มาก 
     3.5 ผูเรียนใหความสนใจในขณะครูอธิบายหนาช้ันเรยีน 4.20 0.94 มาก 

เฉลี่ย 4.27 0.70 มาก 
4. ดานความคิดสรางสรรค 
     4.1 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 

4.40 0.55 มาก 

     4.2 ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการสรางช้ินงาน 4.58 0.85 มากท่ีสุด 
     4.3 ผูเรียนมีการรับฟงความคดิเห็นของสมาชิกในกลุม 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
     4.4 ผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานไดนาสนใจ 4.40 0.66 มาก 
     4.5 สงช้ินงานภายในเวลาท่ีกําหนด 4.36 0.54 มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.67 มาก 
โดยรวม 4.34 0.83 มาก 

แปลคา x      รวม   4.34 
แปลคา S.D.   รวม   0.83 

แปลคา x       มาก   4.34 
แปลคา S.D.    มาก   0.83 
 จากตาราง พบวา การมสีวนรวมในการจัดการเรยีนรูตอวิชาภาษาจนี ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การใช2รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตัวแปรเดยีว สูงกวา อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.5 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เรื่อง ผลการจดัการเรยีนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ เทคนิค 
STAD เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสรมิสรางทักษะการสือ่สาร และการมีสวนรวมในการจดัการเรียนรู รายวิชา
ภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรภาษาจีนเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในครั้งน้ี สามารถอภปิรายผลได ดังน้ี 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 หลัง2ใช2
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เทากับ 83.47/83.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 หมายความวา 
นักเรียนท่ีไดรับการเรยีนการสอน โดยใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจนีเบ้ืองตน ของ
นักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักเรียนคิด เปนรอย
ละ 83.17 แสดงวาการใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัทอักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรียน2ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80 ท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการดําเนินการตั้งแตการวิเคราะห
หลักสตูร วิเคราะหตัวช้ีวัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กิจกรรม กระบวนการเรียนรู แนวทางการเขียน
แผนการจดัการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผลการเรยีนรูไดรับการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปทดลองกับนักเรียนมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม คําแนะนําของผูเช่ียวชาญเพ่ือใหไดแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความถูกตอง
เหมาะสม สามารถนํา มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบ สงเสริม การมสีวนรวม
การแสวงหาความรูและขอสรุปไดดวยตนเอง ผูวิจัยไดนํา เทคนิคการจัดกิจกรรม รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
STAD ซึ่งนํามาประกอบเขากับการเรียนรู เพ่ือใหนักเรยีนประสบความสําเร็จในการเรียนรูอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
ความเห็นของ  พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 6) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีสอนแบบหน่ึงท่ีกําหนดใหนักเรียน
ท่ีมีความสามารถตางกัน ทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็ก โดยทุกคนมีความรับผิดชอบของตนเองและงานสวนรวม มี
ปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายสงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะ
ของกลุมรวมมือนักเรียนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันมี
บรรยากาศการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหประสบการณ 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสาร กอนและหลัง2ใช2รูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เรื่อง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน ของนักเรยีน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ังน้ีอาจเปนเพราะ การ2ใชรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD น้ัน 
เปนกระบวนการเรยีนรูแบบพ่ึงพาอาศัยกัน ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2552 : 266) ไดกลาวถึงผลท่ีผูเรียนไดรับ
จากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนของกระบวนการกลุมแบบรวมมือวา ผูเรียนจะเกิดการเรยีนรูตามเน้ือหา 
สาระดวยตนเองและดวยความรวมมือและชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ  รวมท้ังไดพัฒนาทักษะการสื่อสารและกระบวนการตาง 
ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอานและการเขียน ท้ังน้ียังสามารถสรางเจตคติท่ีดีใหกับกลุมออนไดอีกดวย  
 3. การศึกษาการมสีวนรวมในการจัดการเรียนรูตอวิชาภาษาจีน ของนักเรียน2ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  หลังการ2ใช
รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD อยูในระดับดีมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
รวมมือน้ัน กอใหเกิดพัฒนาการอยางชัดเจนในกลุมผูเรียน แมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนแบบมีท้ังกลุมท่ีมีผูเรียน
ท่ีมีความสามารถตางกันคอยชวยเหลือกัน และมีรูปแบบการประเมนิผลพัฒนาการมาจากการจัดการเรียนการสอน แบบ
รวมมือคือใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและมีการทํางานรวมกันผูเรียนไดรับท้ัง ความรูและเพ่ิมพูนทักษะทาง
สังคมอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุลดัดา  ลอยฟา. (2536 : 8)  STAD  เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ท่ี Robert Slain  และคณะไดพัฒนาข้ึน เปนรูปแบบท่ีงายท่ีสุด และใชกันแพรหลายท่ีสุด  เหมาะสําหรับ
ครูผูสอนท่ีเลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือในระยะเริ่มแรก STAD มีสวนประกอบ 5 ประการ 1)การนําเสนอ
บทเรียนตอท้ังช้ัน(Classroom Presentation) เน้ือหาในบทเรียนจะถูกเสนอตอนักเรียนท้ังหองโดยครูผูสอน  ซึ่งครูจะใช
เทคนิควิธีการสอนรูปแบบใดข้ึนอยูกับ ลักษณะของเน้ือหาของบทเรยีนและการตัดสินใจของครูเปนสําคัญท่ีจะเลือก

https://documents.tips/documents/-group-process-.html
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เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม  ในข้ันน้ีผูเรียนจะตองเขาใจ และตั้งใจเรียน เพราะจะมีผลตอการทําแบบทดสอบยอย  
และผลจากการทดสอบจะเปนตัวกําหนดคะแนน ความกาวหนาของตนเองและของกลุมดวย 2) การเรียนกลุมยอย (Tem 
Study) กลุมจะประกอบดวยนักเรยีนประมาณ 4-5 คน  ซึ่งมีความแตกตางกันท้ังในผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเพศ 
หลังจากการสอนเน้ือหาครูจะใหนักเรียนแยกทํางานเปนกลุม เพ่ือศกึษาตามบัตรงาน  หรือบัตรกิจกรรมท่ีครูกําหนดให
หนาท่ีสําคัญของกลุมคือ การเตรียมสมาชิกของกลุมให พรอมท่ีจะทําแบบทดสอบ 3)การทดสอบยอย (Test) กระทํา
หลังจากเรยีนไปประมาณ  1-2 คาบ นักเรียนจะตองไดรับการทดสอบในระหวางทําการทดสอบนักเรยีนในกลุมไม
อนุญาตใหชวยเหลือกันทุกคนจะตองทําดวยความสามารถของตนเอง 4)คะแนนความกาวหนาของสมาชิก แตละคน 
(Individual Improvement  Scores) นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสดุเพ่ือชวย เพ่ือน  ซึ่งจะทําไมไดเลยถา
คะแนนในการสอบต่ํากวาคะแนนท่ีไดในครั้งกอนนักเรยีนแตละคนจะมีคะแนนเปน “ฐาน” ซึ่งไดจากการเฉลีย่คะแนนใน
การสอบครั้งกอน หรือคะแนนเฉลีย่ จากแบบทดสอบท่ีคลายคลึงกัน คะแนนความกาวหนาของนักเรยีนสําหรับกลุม
ข้ึนอยูวาคะแนนของเขาหางจากคะแนนฐาน มากนอยเพียงใด 5)กลุมท่ีไดรับการยกยองหรือการยอมรบั (Team 
Recognition)กลุมแตละกลุมจะไดรับการรับรองหรือไดรับรางวัลตาง ๆ ก็ตอเมื่อสามารถทําคะแนนของกลุมไดมากกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว  
 
2ขอเสนอแนะ 
2 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
2  1. เน่ืองจากเทคนิคท่ีนํามาใชน้ีเปนกิจกรรมแบบกลุม การทํางานอาจไมท่ัวถึงหรือ ทําใหงานลาชาผูสอน
ควรคอยกระตุนและเปนผูจัดแบงกลุมใหคละกัน ใหแตละกลุมไดสมาชิกท่ีมี ท้ังเกง-กลาง-ออนจริง ๆ และไมใหมีจํานวน
สมาชิกในกลุมมากเกินไป 
2  2. ผูสอนควรคอยกระตุนใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสในการคิด มอิีสระและ รวมมือกันภายในกลุมโดย
เนนการพัฒนาการของเด็กท่ีเรียนออน เพ่ือใหทุกคนประสบความสาํเร็จ 
2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2  1. ควรศึกษาการเรียนรูรวมกับการใชกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค STAD 2เรื่อง สัท
อักษรจีนเบ้ืองตน กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
2  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับ เทคนิคการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิคอ่ืน ๆ ในการสงเสรมิและพัฒนาทักษะการสื่อสารใหกับผูเรยีนไดเลือกวิธีเรียนไดอยางหลากหลาย 
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การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออก  z  c  s  zh  ch  sh  และ  r  ในภาษาจีน 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4\ 

The Use of Multimedia Instructional Media to Enhance the Reading Skills z c s zh ch sh  r in 
Chinese for Grade 4 Students 

 
พรรณทิพา  มาทาว1 , สุภาพร สายเขื่อนสี2 และ วาสนา บัวงาม3 

Puntipa  mataw1 , Suphaporn Saikhueansi2 and Wassana Buangam3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

3 ครูโรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก 

 
บทคัดยอ 

 การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch sh และ r  ใน
ภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3  มีจุดมุงหมาย เพ่ือเสริมสรางเสริมทักษะการการอานออกเสียง z  
c  s  zh   ch  sh  r ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80  แหลงขอมูลไดจากนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  4/3  ของโรงเรียนอนุบาลตาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 จังหวัดตาก 
จํานวน 43 คน เรียนภาษาจีน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการ
อานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  r  ในภาษาจีนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3  ตามเกณฑ 80/80 เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง  แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบคะแนนที 

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
          2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการอาน
ออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ : สื่อการสอนแบบมัลตมิีเดีย / ทักษะการอานออก  z  c  s  zh  ch  sh  และ  r   

 

Abstract 
 The use of multimedia instructional media to enhance the reading skills z c s zh 

ch sh  r in Chinese for grade 4 students aimed to enhance the reading skills of students in 
Prathom Suksa 4. Effective 80/80 data sources from grade 4 students of Tak kindergarten. Office 
of Primary Education Area Tak, District 1, Tak Province, 43 students, studying Chinese in the 
second semester, academic year 2017, to find out the efficiency. The content of the syllabus for 
z s c zh ch sh r in Chinese is 4/3 students in the 80/80 criterion. Multimedia to complement 
Developing Reading Skills z c s zh ch sh r in Chinese Chinese, Prathom Suksa 4 students are 
reading pronunciation tests. The use of multimedia instructional materials to enhance the reading 
skills of zcs zh ch sh and r in Chinese. The statistics used in the data analysis were percentage, 
standard deviation, experimental skills. Reading Chinese vocabularies of Prathom Suksa four 
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students. Purposive Random Sampling. Selected by Mathayomsuksa 4 students. 3 of Tak 
Kindergarten School, Tak Primary School Area 1, Tak Province. In the second semester of the 
academic year 2560, from the prathom suksa four students of the school with 5 classrooms. The 
tool consists of a research. Reading aloud skills test , Evaluation of multimedia. The statistical 
devices used t –test. 
 The result found that; 
          1. The results of the development of the Chinese Character Writing Exercises for Prathom 
Suksa 4 students were found to be 87.3 / 85.66 effective. 
          2. The pre-post learning achievement score on the use of multimedia teaching materials 
to supplement The ability to read aloud z c s zh ch sh and r in Chinese for Prathomsuksa 4 
students was significantly higher than before learning at the .01 level. 
 
Keyword : Multimedia instructional media / The reading skills z c s zh ch sh  r 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมยุคปจจุบันเปนยุคเศรษฐกิจฐานความรู การรูภาษาตางประเทศถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
ภาษามิใชเปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลท่ีตองการและเพ่ือการประ กอบอาชีพเทาน้ัน แตยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร เจรจาตอรองเพ่ือการแขงขัน และความรวมมือท้ังทางดานเศรษฐกิจ
และการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และการศึกษาแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆสําหรับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลยุคโลกาภิวัฒน เพ่ือนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ (รายงานการศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูท่ีผานการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน    
กระทรวงศึกษาธิการ (2548)  

 เน่ืองจากคนไทยเรามีปญหาการออกเสียงภาษาจีนกลาง แมแตคนจีนเองในหลายๆ ทองถ่ินก็มีปญหาการ

ออกเสียงพยัญชนะเหลาน้ีเหมือนกัน เพราะในภาษาถ่ินจะไมมีเสียงแบบน้ี เคยมีผลวิจัยของ ศ. เฉาเหวิน 曹文教

授  BLCU ท่ีพบวาคนไทยมีปญหาการออกเสียงพยัญชนะ z  c  s  zh  ch  sh  r พยัญชนะเหลาน้ีคนสับสนกัน

จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน ตัว r  ซึ่งคนตางชาติจํานวนไมนอยจะออกเสียงเปน " ร " จริงๆ แลวตองออกเสียง “2ย 2” 

กระดกลิ้น เชน คําวา 日本 , 人   zh = คลายเสียง “2จ 2” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอ

ลิ้น)  ch = คลายเสียง“2ช2” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอลิ้น)  sh = คลายเสียง“2ซ 2” (แต

ตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป คลายการหอลิ้น) r = คลายเสียง ย 2 ผสมกับเสียง“2ร 2”   z = คลายเสียง“2จ 2” (แต

ตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป) c = คลายเสียง“2ช2” (แตตําแหนงการวางลิ้นจะตางออกไป)   (สุกิจ ศรีพรหม 

2554, : 74 ) 

 อีกประเด็นท่ีนักเรียนตองเขาใจคือ ภาษาทองถ่ินสําเนียงปกก่ิงท่ีมีการมวนลิ้นมากๆ ไมใช ภาษาจีนกลาง

มาตรฐาน ภาษาจีนกลางจึงไมตองมวนลิ้นหรือ 儿 มากเทากับภาษาถ่ินปกก่ิง ดังน้ันจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนคน

ไทยทุกคนท่ีเรียนภาษาจีนกลาง สับสนพยัญชนะ 7 ตัวท่ีกลาวมาข้ันตน สงผลทําใหนักเรียนอานออกเสียงไมชัดเจน 

จึงทําใหนักเรียนเกิดความไมมั่นใจในการพูด อานออกเสียง บางทีจึงเกิดความทอแทในการเรียนภาษาจีนกลาง ของ

ตุลยนุสรณ สุภาษา (2560)   
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 นอกจากน้ีการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพไดจําเปนตองใชสื่อเพ่ือชวยสงความรูตาง ๆ ไป ยังผูเรียนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปจจุบันพบวาสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในกระบวนการเรียน การสอนเพ่ิมมากข้ึน และ
ยังเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท มลิทอง 2536:118 และวชิรา
ภรณ ผลเรือง 2551:1) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบวาสื่อ กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Veridian E-
Journal, SU Vol.5 No. 1 January – April 2012 660 มัลติมีเดียมีการใชภาพประกอบท่ีมีสีสัน มีท้ังภาพน่ิง และ
ภาพเคลื่อนไหวท่ีเหมือนของจริง ทําใหชวย เราความสนใจของผูเรียน ผูเรียนควบคุมการเรียนและทบทวนเน้ือหาได
ดวยตนเอง และยังสงผลใหผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน (ผจญ รุงอรุณเลิศ 2551:89) นอกจากน้ีใน
ปจจุบันไดมีการ ออกแบบสื่อมัลติมีเดียใหอยูในรูปแบบการตูนแอนิเมชันเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ สอดคลองกับ
งานวิจัย ของพิศาล วชิราชัย (2549:161) 
 จากประสบการณท่ีผูวิจัยปฏิบัติหนาท่ีการสอนวิชาภาษาจีน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  
อําเภอเมือง  จังหวัดตาก พบวา นักเรียนมีปญหาดานทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน มีการออกเสียงพยัญชนะพิน
อิน z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ท่ีผิดจากหลักการอาน อีกท้ังยังไมสามารถสะกดเสียงอานไดอีกท้ังเกิดการสับสน
ระหวางพยัญชนะพินอิน และตัวอักษรภาษาอังกฤษ สงผลใหมีคะแนนการอานของนักเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑ 
 จากหลักการและเหตุผลดงักลาวผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อการสอนแบบมลัตมิีเดยีเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
อานออก  z  c  s  zh  ch  sh  และ  r  ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ทางดานสัทอักษรจีนท่ีถูกตอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออก
เสียง z c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ตาม
เกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. การสอนแบบสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  
และ r  ในภาษาจีนทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีทักษะการอานออกเสียงสูงข้ึน  ซึ่งอยูในเกณฑท่ีตั้งไว 
(80/80) 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนอนุบาลตาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนท่ีเรียนดวย
สื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  จํานวน  43  คน 
เน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z c s 
zh ch sh และ r  ในภาษาจีน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย  
  ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการอานออกเสียง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก  
จํานวน 43 คน 

เครื่องมือวิจัย 
  1. แบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน 
  2. แบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอาน
ออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ทดสอบ ดวยแบบทดสอบทักษะ เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการ
อานออกเสยีง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน จํานวน 30 ขอ กับนักเรียนกลุมตัวอยางช้ันประถมศึกษาป
ท่ี  4   โรงเรียนอนุบาลตาก อําเภอเมือง  จังหวัดตาก  ใชเวลาในการทดสอบ 2 ช่ัวโมง   โดยกอนเรียน 1 ช่ัวโมง  
และหลังเรียน 1 ช่ัวโมง 
  2.ดําเนินการสอนโดยใชสื่อมัลตมิีเดยี เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการ
อานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน  เมื่อเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเสร็จ ผูวิจัยให กลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบยอยหลังเรียน 
  3.เมื่อสิ้นสุดการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง  z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน แลวผูวิจัยให กลุมตัวอยาง ทําแบบ ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใชแบบทดสอบทักษะการอานออกเสียง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน เพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 การวิเคราะหขอมูล 
  1. การสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอาน
ออกเสียง z c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลตาก ตาม
เกณฑ 80/80 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group ) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือ
เสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนอนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ใชการทดสอบคาที (t-test One Group ) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการอานออก
เสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r  ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4    
  
 

 

การสอนโดยการใชสื่อการสอน

แบบมัลตมิีเดยี 

 

- ทักษะการอานออกเสียง 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  
ch  sh  และ r  ในภาษาจีน   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4    

คะแนนทดสอบกอนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
 

คะแนน
เต็ม 

      X  S.D. รอยละ        
      X  

(E1) 

คะแนน
เต็ม 

      X  S.D. รอยละ        
      X  (E2) 

E1/E2 

30 10.16 1.08 85.66 30 26.19 1.58 87.30 87.3/85.66 

 จากตาราง พบวา ผลของการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
พบวา มีประสิทธิภาพ 87.3/85.66   
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสราง
ทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh และ r ในภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
อนุบาลตากระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 
ตารางท่ี  2  ผลการเปรียบเทียบแบบทดสอบทักษะการอานออกเสียงกอนเรียน-หลังเรียน 

การทดสอบ n X  ..DS  t  
กอน 43 10.16 1.09 

22.412** 
 

หลัง 43 26.19 1.58 

 p < .01 
 จากตาราง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม 
สรางทักษะการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสยีงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา มี

ประสิทธิภาพ 87.3/85.66  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมลัติมเีดียเพ่ือเสริม สรางทักษะการอาน

ออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1. การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานออกเสียงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  พบวา มี
ประสิทธิภาพ 87.3/85.66  ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ผลดังกลาวเกิดจาก ผูวิจัยไดพัฒนาสื่อมัลติมีเดียอยางเปนระบบ
และมีข้ันตอน โดยผานการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญและไดนําสื่อน้ีไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับเดียวกันกอนท่ีจะนําสื่อไปทดลองใชจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฏิมาพร  บุญเกิด (2554) พบวา ได
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย ชุดเกมคําศัพทภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลัง เรื่อง การใชสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเพ่ือเสริม สรางทักษะ
การอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ r ในภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลดังกลาวเกิดจาก ผูวิจัยได
ออกแบบเน้ือหาของบทเรียนใหเขาใจงาย เพ่ือเปนแนวทางและสรางความเขาใจในการอานใหแกนักเรียน ทําให
ผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายใจ ฉิมมณี (2556) 
พบวา ผลดานความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียการอานวิชาภาษาอังกฤษ โดยคาเฉลี่ย (X) ของคะแนนสอบหลังเรียน =22.71 และคาเฉลี่ย 
(X) ของคะแนนสอบกอนเรียน = 10.54 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ครูสามารถนําสื่อการสอนมัลติมีเดียไปใชสอนเด็กในช้ันเรียนได ในการใชสื่อมัลติมีเดียในการสอนครู
ควรจะใหเด็กไดเห็นภาพและเสียง เพ่ือท่ีจะงายตอการเรียนของเด็กและทําใหเด็กเขาใจมากข้ึนและงายตอการอาน
ออกเสียง 
  2. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสามารถพัฒนาการอานออกเสียง z  c  s  zh  ch  sh  และ  r  ใน
ภาษาจีนไดตรงตามวัตถุประสงค และทําใหเด็กเรียนรูไดไว นอกจากน้ันงายตอการอานออกเสียง แตสื่อการสอน
แบบมัลติมีเดียสามารถใชไดกับโรงเรียนท่ีมีความพรอมในดาน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร 
โปรเจคเตอร ฯลฯ แตถาหากโรงเรียนยังไมมีความพรอมในดานน้ีโรงเรียนก็จะไมสามารถใชสื่อการสอนแบบ
มัลติมีเดียในการพัฒนาการอานออกเสียงได 
  3. กอนทําการสอนครั้งแรกครูควรสรางกติกาและขอตกลงในการเรียนใหเรียบรอยและในการจัด
กิจกรรมการสอน ควรมีการเตรียมความพรอมตาง ๆ เชน สถานท่ี และบรรยากาศภายในหองเรียนครูผูสอนควร
กระตุนนักเรียนอยูเสมอ เพ่ือใหนักเรียนพรอมและเขาใจหนาท่ีของตนเอง และใหมีการรวมกันอภิปลาย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเน้ือหาบทเรียน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียสามารถทําใหเห็นภาพ เสียง และลักษณะการอานออกเสียงไดชัดเจน 
ดังน้ันถาผูใดสนใจทําวิจัยตอยอดในเรื่องท่ีผูวิจัยไดทําไว ควรท่ีจะเพ่ิมคําศัพท z c s zh ch sh และ r 
  2. สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียควรจะเพ่ิมคําศัพทท่ีมีความคลองจองกัน เชน zhuāng  chuāng  
chuán 
  3. ควรมีการนําแนวคิดและหลักการสรางสื่อมัลติมีเดียการอานออกเสียง z c s zh ch sh และ r ไป
บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในเรื่องอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ                       
สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

The Development of Computer Assistant Instruction Lesson Entitled “也 and 就” of 
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 3ครูโรงเรียนนครไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
2/1  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนที 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไตรตรึงษ โดยการสุมกลุมดวยการจับ
สลากหองเรียน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 38 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง 也 กับ 就 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง 也 กับ 就 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
เทากับ 77.00/83.40 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 也 กับ 就 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีทีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 也 กับ 就 อยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / 也 กับ 就/ ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop computer assistant instruction lesson 

“也 and 就” standard at Foreign Languages  development  Mathayomsuksa 2/1 with an 

effectiveness standard at 75/75 2) to compare learning achievement on “也 and 就” lesson 
using CAI 3) to study students’ satisfactory on the CAI taught in the 1st  semester of 2560 
academic year. The sample was 38 students in Mathayomsuksa 2/1 from the Nakorntritrung 
School  randomly drawn. The research instruments included  1) Computer Assisted Instruction 

lesson “也 and 就” for Mathayomsuksa 2/1 students’  2) achievement CAI learning test about 

“也 and 就” lesson, and  3) questionnaire to evaluate the students’ satisfactory on the lesson 
provided. Means and standard deviations were used to analyze the data.  
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The research findings  were:  

1) The effectiveness value of the CAI lesson “也 and 就”  students’ with an 
effectiveness criteria were 77.00/83.40 which Foreign Languages  development for 
Mathayomsuksa 2/1 was higher than the expected criteria.  

2) the posttest score of the student achievement after using this CAI was higher than 
their pretest score at a significant  level of .05  

3) The students’ satisfactory on this CAI lesson was at a high level.  
 

Keywords:  develop computer assistant instruction /也 and 就 / satisfactory on this 
     CAI lesson 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความ สําคัญของภาษาจีน จึงจัดใหมีการเรียนการสอน วิชาภาษาจีนข้ึน
ในสถานศึกษา โดยจัดเปนรายวิชา เพ่ิมเติมในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และไดระบุไวอยางชัดเจนวา ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติ ท่ีดีตอการใช
ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 211) 
 จากเหตุผลขางตนทําใหขาพเจาคิดวานอกจากการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน แลวหลักการใชก็นับไดวามี
ความสําคัญไมนอยไปกวากัน จากการสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ตั้งแตเทอมท่ี 
1/2560 นักเรียนไมเขาใจวิธีการใชพ้ืนฐานคําวา 也 กับ 就 ได เน่ืองจากการใชท่ีแทจริงประกอบกับมีรูปแบบการใช
ท่ีหลากหลาย เมื่อนักเรียนแปลก็จะมีความหมายผิดไปจากเดิม รวมไปถึงพ้ืนฐานการใชตัวดังกลาวขางตนเปน
หลักการใชท่ีอยูในทุกบทเรียน และพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน 

 ผูวิจัยเห็นวาวิธีการใชพ้ืนฐานคําวา 也 กับ 就 ท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตใชแตกตางกันของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 เปนปญหาท่ีตองแกไข ถาหากไมทําการแกไขใหถูกตองนักเรียนจะเขาใจวิธีการใชพ้ืนฐานคําวา
也 กับ 就 แบบผิดๆ ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาควรจะหาวิธีหรือเทคนิครวมไปจนถึงสื่อท่ีใชประกอบการเรียนการ
สอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพราะวาในการจัดการเรียนการสอนแบบใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนน้ีชวยในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรจะ
สามารถบอกผลของนัก เรียนไดเมื่อนักเรียน ทําผิดข้ันตอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือท่ี
ชวยนักเรียนฝกฝนซ้ําได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 



1153 
 

 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1.  ประสิท ธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่ อง 也 กับ 就 กลุ มสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 ดานเน้ือหา 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการจดัการเรียนการสอนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือเปน
เครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางชวงช้ันท่ี 3 สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือ การสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 ต 1.2 และ ต 1.3 ทีเก่ียวกับความเขาใจ
และตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อ ประเภทตางๆ ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
และนําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิด รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน  สาระการ
เรียนรูพ้ืนฐานภาษาตางประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบไปดวยความรู
ความเขาใจพ้ืนฐานการใช 也 กับ 就 

 ดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน  ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 

  ตัวแปรตาม ไดแก 1)  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      3)  ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  ระยะเวลา 
   ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชระยะเวลา 4 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ผูวิจัยไดดําเนินการ ศึกษาคนควา ตามหัวขอ ดังตอไปน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1. ประชากร ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2ประจําปการศึกษา 2560 โรงเรียน
นครไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 หอง นักเรียน 157 คน 
  2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ ไดจากการสุมหองเรียน (cluster sampling) โดยการจับฉลากหองเรียน 1 หองไดหอง ม.
2/1 จํานวนนักเรียน 38 คน 

 เครื่องมือวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ผูวิจัยไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
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1  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากบ 77.00/83.40 
1  3. แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง 也 กับ 就กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ความพึงพอใจท่ีมี
ตอใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就 อยูในระดับดีมาก 
1 0การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1ในการวิรัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 ซึ่ง เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1   1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเรียนรูและทําแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 1也 
กับ 就 ตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
1   2. หลังจากเรียนเน้ือหาและทักษะปฏิบัติของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จนครบ 
1   3. ทําแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 
1   4. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就
เสร็จสิ้นแลวจํานวน 18 ขอซึ่งเน้ือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชเน้ือหา เน้ือหาตาม หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 1กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 
 
0สรุปผลการวิจัย 
1ผลการวิเคราะหขอมูลผลการทดลองสรุปไดดั้งน้ี 

 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เปนการวิจัยเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนและวัดความพึงพอใจของนัดเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 

 2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 มีรายระเอียดดังน้ี 

  2.1 ข้ันตอนการทดลองครั้งท่ี 1 ทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3) คือใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนกับ
นักเรียน 3 คน โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดสอบกับนักเรยีนเปนรายบุคคลท่ีมีระดับการเรียนเกง ปาน
กลาง และออน (ใชระดับการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนเกณฑตัดสินคือเกณฑเกง=มากกวา 3.0 ข้ึนไป เกณฑ
ปานกลาง=2.0-3.0 และเกณฑออน=นอยกวา 2.0) ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนไตรตรึงษ เพ่ือ
นําผลท่ีไดปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 
75/75 ท่ีตั้งไว ไดผลดังน้ี 

 
 
 
ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบเดี่ยว 
(1:3) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน N ∑ 1X  ∑ 2X  E1 E2 E1 /E2 

也 กับ 就 3 40 44 66.67 73.33 66.67/73.33 

 จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมี
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1) เทากับ66.67และ (E2) เทากับ73.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว 
  2.2 ข้ันตอนการทดลองครั้งท่ี 2 ทดสอบกลุมเล็ก(1 : 9)โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนท่ีได
ปรับปรุงแกไขแลวในการทดลองครั้งท่ี 1 ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ จํานวน 
9 คน โดยการทดลองกับเด็กเกง ปานกลาง และออน(ใชระดับการเรียนวิชาภาษาตางประเทศเปนเกณฑตัดสินคือ
เกณฑเกง=มากกวา 3.0 ข้ึนไป เกณฑปานกลาง=2.0-3.0 และเกณฑออน=นอยกวา 2.0)  กลุมละ 3 คน เพ่ือนําผล
ท่ีไดมาปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว ไดผลดังน้ี 

 

ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบกลุม
เล็ก (1:9) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน N ∑ 1X  ∑ 2X  E1 E2 E1 /E2 

也 กับ 就 9 132 148 73.33 82.22 73.33/82.22 

 จากตาราง พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1) เทากับ73.33 และ (E2) เทากับ 82.22 ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว 
  2.3 ข้ันตอนการทดลองครั้งท่ี 3 ทดสอบแบบกลุมใหญ (1 : 25) โดยนําบทเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ จํานวน 25 คน เพ่ือนําผลท่ีไดมาหา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 75 : 75 เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสม
ยิ่งข้ึน โดยหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว ไดผลดังน้ี 

ตาราง 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ทดสอบแบบกลุม
ใหญ (1:25) 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน N ∑ 1X  ∑ 2X  E1 E2 E1 /E2 

也 กับ 就 25 385 417 77.00 83.40 77.00/83.40 

 จากตาราง   พบวา การหาประสิทธิภาพของคะแนน ซึ่งเปนคาเฉลี่ยรอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (E1) เทากับ 77.00 และ (E2) เทากับ 83.40 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 
ท่ีตั้งไว 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 也 กับ 就 กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

การทดสอบ N X  S.D. t 
กอนเรียน 38 15.29 0.96 11.58* 
หลังเรียน 38 17.61 1.08 
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 จากตาราง   พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 4. การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

ตาราง 5 แสดงผลการ 2การศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

ขอ ความคิดเห็น X  S.D. แปลผล 
1 อธิบายเน้ือหาเขาใจงาย 3.96 0.79 มาก 
2 เน้ือหาสอดคลองกับบทเรียน 4.24 0.78 มาก 
3 ภาพสอดคลองกับบทเรียน 4.24 0.83 มาก 
4 คําอธิบายเครื่องมือชัดเจน 3.84 0.99 มาก 
5 ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน 3.80 0.96 มาก 
6 รูปสวยงาม 4.16 0.69 มาก 
7 การนําเสนอตอเนือง 4.04 0.84 มาก 
8 ความชัดเจนของFont 4.32 0.75 มาก 
9 สามารถทบทวนบทเรียนได 4.08 0.81 มาก 
10 สีบทเรียนสอดคลองภาพประกอบ 4.16 0.69 มาก 
11 ไอคอนเครื่องมือชัดเจน 4.04 0.79 มาก 
12 คําอธิบายตัวอยางไดงายตอการฝก 4.16 0.80 มาก 
13 ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 4.40 0.65 มาก 
14 ความชัดเจนของการเรียกช่ือไอคอน 4.00 1.04 มาก 
ขอ ความคิดเห็น X  S.D. แปลผล 
15 ความเหมาะสมภาพและเน้ือหา 3.92 0.86 มาก 
16 ฝกปฏิบัติบทเรียนตามทัน 3.84 0.69 มาก 
17 ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได 4.00 0.82 มาก 
18 เขา - ออก บทเรียนไดสะดวก 3.96 0.89 มาก 

รวม 4.06 0.45 มาก 

 จากตาราง   พบวา  ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  

มาก  ( X  = 4.06)   

 เมื่อพิจารณารายขอ  ขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ  ความสะดวกในการเรียนบทเรียน ( X  = 

4.24)  รองลงมา  ความชัดเจนของFont  ( X  = 4.32)  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  และขอท่ีมีความพึง

พอใจต่ําสุดคือ  ตัวอยางการใชเครื่องมือชัดเจน  ( X  = 3.84)  ซึ่งมีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก 
 
0อภิปรายผลการวิจัย 
 1ผลการวิรัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 พบวาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1

เรื่อง也 กับ 就 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ผูวิจัยไดสรุปผลดังน้ี 
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1 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 มีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑท่ี กําหนด 75/75 เพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就 ท่ีพัฒนาข้ึนมา มีการพัฒนาอยางมีระบบแบบแผนท่ีดี มีการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ช้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 1กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ1 ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
โดยดําเนินการสรางอยางเปนช้ันตอน หาคุณภาพโดยผานการตรวจสอบ จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไข ผานการหาประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 1也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง1也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 ทดสอบแบบเดี่ยว (1 : 3) 
จํานวน 3 คน ครั้งท่ี 2 การหา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 ทดสอบกลุมเล็ก (1 : 9) จํานวน 9 คน ครั้งท่ี 3 การหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 ทดสอบแบบกลุมใหญ (1 : 25) จํานวน 25 คน ซึ่งทุกข้ันตอน ผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองรับเพชรนารี ศรีบรรเทา 
(2548, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม ฝกความพรอมดานสติปญญา ดวยสื่อคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาล 3โรงเรียน ลาซาลโซติรวีนครสวรรค จํานวน 20 คน พบวา ประสิทธิภาพกิจกรรมฝกความพรอม
ดาน สติปญญา ดวยสื่อคอมพิวเตอรสําหรับสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 3 มีประสิทธิภาพ 81.45/82.17 เปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดไว  

1 2. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1เรื่อง也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 1 ผลการวิรัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเปนเพราะวา เด็ก ๆ ไดรับการฝกใหเกิดความ
ชํานาญการและเกิดการเรียนรูจาก ผูเรียนเปนสําคัญ และมีความเหมาะสม ทําใหเด็กพยายามเรียนรู และปฏิบัติได 
สอดคลองกับ สุธาสินี วงศสารภี (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิรัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน
โดยมีตัวการตูนท่ีนักเรียนชอบเปนตัวดําเนินเรื่อง กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร เรื่องเศษสวน สําหรับนักเรียน
ชวงช้ันท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ต่ํามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูง กวากอนเรียน ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
1 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีมีตอการใชบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน 1

เรื่อง 也 กับ 就 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทารับ 4.06 ความพึงพอใจท่ีมีตอใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 1

คอมพิวเตอรนารูอยูในระดับมาก เน่ืองจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน ผูพัฒนาไดจัดทําโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับวัย รูปแบบ และเน้ือหาตามดวยขอช้ีวัดท่ีกําหนด ทําใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรูมากข้ึน 
สอดคลองกับ ทรงสวาท ใจมูล และคณะ 1(2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิรัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา1ปท่ี 4 1เรื่อง ตัวเรา พบวา 
นักเรียนมีความ พึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก 
 
0ขอเสนอแนะ 
0 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
0  1. ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระตาง ๆ 
เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับวัยและตรงตามความตองการของผูเรียน โดยพิจารณาถึงการวางแผน 



1158 
 

 

รูปแบบท่ีเหมาะสม เน้ือหา ท่ีตรงตามตัวช้ีวัด ใหเหมาะสมเพ่ือใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 
2  2. ครูผูสอนควรมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือสามารถสรางนวัตกรรมทางดาน เทคโนโลยี เพ่ือนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและดําเนินการจัดทําคูมือ เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูตามกระบวนการไดอยางมีคุณภาพ
สูงสุด ตามเปาหมายท่ีผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองการ 
0 ขอเสนอแนะในทําการวิจัยครั้งตอไป 
2  01. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนากระบวนการเรียนรูจากการเรียน โดยปกติและการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใหผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดไปใชในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให
เหมาะสมกับผูเรียนเปนสําคัญ 
2  2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเทคโนโลยีและสารสนเทศมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางและหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน
ประกอบการเรียนวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยเทียบกับเกณฑ 80/80  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนและหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไทยราษฏรคีรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ท่ีเรียนดวยชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน    
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
เทากับ 84.09 / 81.82 
 2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนการตูนวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( �̅� )เทากับ  4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD)  เทากับ  0.47 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา  อยูในระดับมากท่ีสุดทุก ๆ ขอ   ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปอยูในระดับมากท่ีสุด   
 
คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน / การอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน 

 
Abstract 

The study aimed to create and find the efficiency of the Pinyin pronunciation for study 
Chinese subject  about improving Chinese pronunciation skills by using Pinyin pronunciation skills 
series of Grade 7 students were compared to 80/80 to compare Chinese learning achievement on 
Chinese reading comprehension skills using the Pinyin pronunciation skill of Grade 7 students 
before and after learning with Pinyin pronunciation skills series to study the satisfaction of Grade 
8 students in the first semester of academic year 2017 Thai Rat School, under the Office of 
Primary Education Area, District 2, with Pinyin pronunciation skills. 
The research found that 
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1.The Chinese language lesson on the development of Chinese pronunciation skills using 
the Pinyin Pronunciation Learning Series of Mathayomsuksa 1 students was 84.09 / 81.82. 

2.Students learning with Pinyin Pronunciation Training Chinese Language Development 
for Reading Chinese Pronunciation Skills Using Pinyin Pronunciation Skills Series Grade 1 students 
had higher posttest scores than before learning at the .01 level, which was in accordance with 
the assumptions. 

3.Students' Satisfaction with Learning Chinese Cartoon Lesson on Developing Chinese 
Pronunciation Skills Using Pinyin Pronunciation Skills Series the mean scores of the students at 
the highest level were 4.74 (SD) and 0.47 (SD). At the highest level, all of them showed that the 
students had the highest level of satisfaction with the instructional package. 
Keyword : Pinyin Pronunciation Training Suite/ Reading Chinese vocabulary 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศจีนมีประชากรมากท่ีสุดในโลกบทบาทของจีนในสังคมโลกไมวาในอดีตปจจุบันหรืออนาคต มี
ความสําคัญตอเสถียรภาพของโลก คนไทยและคนจีนมีความผูกพันกันทางสายเลือดและวัฒนธรรม อีกท้ังยังมีการ
ติดตอไปมาหาสูกันมีความล้ําลึกและรอบดานมากกวาชนชาติอ่ืน รวมท้ังการเรียนการสื่อสารเปนสวนสําคัญในการ
ปฏิสัมพันธของมนุษยดวยวามนุษยน้ันเปนสัตวสังคมไมสามารถดํารงตนอยูไดดวยตัวคนเดียวดังน้ันการใชภาษาจึงมี
สวนสําคัญท่ีจะชวยสรางความเขาใจระหวางบุคคลตอบุคคล  เพ่ือชวยสรางเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนตอคนสังคมตอสังคมหรือ อารยธรรมตออารยธรรม และมีสวนชวยขับเคลื่อนการ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนเทคโนโลยีของมนุษยชาติและดวยการพัฒนาของโลกในยุคปจจุบันทําใหการ
ติดตอสื่อสารระหวางมนุษยสามารถทําไดงายข้ึน  
 ในกระแสโลกาวิวัฒนของสังคมโลกในยุคปจจุบันน้ันเปนสังคมยุคขอมูลขาวสารจากท่ัวโลกเผยแพร
ติดตอกันอยางท่ัวถึงและรวดเร็วในทุกดานไมวาจะเปนการแขงขันท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตรและความ
เปนผูนําของโลกมากข้ึนการศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน กอใหเกิดขอมูลขาวสารและองค
ความรูใหม ๆ การเขาเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสรางคุณภาพทางการศึกษาพัฒนาสติปญญาบุคลิกภาพ ใหผูท่ีเก่ียวของ
กับการเรียนการสอนไมวาจะเปนครูหรือนักเรียนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหเขากับยุคสมัยเพ่ือทันตอ
เหตุการณทันตอความรูท่ีเกิดข้ึนอยูอยางเสมอดังน้ันภาษาจึงเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญในการเรียนรูของมนุษยและมี
ความสําคัญตอการสื่อสารเพ่ือใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนการเช่ือมความสัมพันธความสามัคคีระหวาง
มนุษยชาติ  

ในปจจุบันความจําเปนในการเรียนภาษาตางประเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนมากการสอน
ภาษาตางประเทศในสถานศึกษาผูเรียนตองไดรับการฝกฝนทักษะทางภาษาอยางครบถวนโดยมุงเนนใหผูเรียน
สามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในการสื่อสารไดตามความเหมาะสมแกวัย การสื่อสารระหวางมนุษยชาติ
ในปจจุบันไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาในการสื่อสารในระดับสากลโลก  นอกจากภาษาอังกฤษแลวภาษาจีนจัดเปน
ภาษาสากลอีกภาษาหน่ึงท่ีใชในเวทีโลกและสหประชาชาติ เน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนหน่ึงใน
ประเทศท่ีอยูในภาวการณแขงขันแยงชิงเพ่ือเปนผูนําของโลกในทุกดานและดวยความไดเปรียบในดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนความกวางใหญของพ้ืนท่ี  จํานวนประชากรและเศรษฐกิจทําใหประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความ
ไดเปรียบคูแขงในชาติอ่ืนๆซึ่งจะสังเกตไดวา  ประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกําลังจะพัฒนาจะพุงเปาการติดตอสื่อสาร
หรือทํามาคาขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังน้ัน การจะสรางความไดเปรียบของการติดตอสื่อสารกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือการเรียนรูภาษาจีนเพราะในปจจุบันเปนภาษาท่ีไดเขามามีบทบาททางสังคม
มากข้ึน เริ่มมีการใชในการติดตอสื่อสารกันในดานธุรกิจการคาการสนทนาตาง ๆ การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย
นับวามีความสําคัญตอผูคนทุกระดับช้ันทุกระดับอาชีพการมีทักษะภาษาจีนทําใหไดเปรียบในการท่ีจะติดตอสื่อสาร
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ภาษาจีนกับอารยธรรมจีนดังน้ันจะเห็นวาการเรียนรูภาษาจีนน้ันมีความสําคัญอยางมากในยุคการเรียนรูของเยาวชน
ในปจจุบันดวย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใหความสําคัญกับการสอนภาษาจีนอยางมาก 
เพราะเปนแนวทางการเช่ือมความสัมพันธดานตาง ๆ ระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนในอนาคต แตทรงหวง
คุณภาพของครูสอนภาษาจีน ดานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กลาววา เตรียมประสานมหาวิทยาลัยใหยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

ศ.ดร. วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปดเผยวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดเสด็จ ฯ ไปรวมงานนิทรรศการดานการอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยท่ีมี
ช่ือเสียงของประเทศจีน 30 กวาแหง รวมแสดงผลงาน ซึ่งไดรับความสนพระทัย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มากเพราะขณะน้ีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมีการพัฒนาไปอยางมาก 

นอกจากน้ี พระองคทรงใหความสําคัญในเรื่องการสอนภาษาจีน จึงอยากใหทบวงมหาวิทยาลัยชวยดูแล
เรื่องการสอนภาษาจีนและคุณภาพของครูสอนภาษาจีนท้ังในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
เพราะภาษาจีนเปนภาษาท่ียาก หากไดครูท่ีมีความรูไมแนน ก็อาจทําใหผูเรียนไดความรูไมแนนดวย นอกจากน้ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงรับสั่งอีกวา ในโลกยุคใหมจําเปนตองรูภาษาจีน
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพราะทรงเช่ือวา การใชภาษาจีนในประเทศไทยจะทําใหติดตอกับชาวจีนสรางเครือขาย
ในภูมิภาค สรางความสัมพันธดานการคา เศรษฐกิจ และสังคมไดอยางดี( สํานักขาวไทย2545 ) 
 แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 เนนการพัฒนาคนไทยใหมีความรูภาษาตางประเทศเปนอยางดี( 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539 ) และกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาตางประเทศ จึงไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไวในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางชัดเจน และมิไดเนนเพียง
ภาษาอังกฤษเทา น้ัน ภาษาตางประเทศอ่ืน  ๆ  ก็สามารถเลือกจัดการเรียนรู ไดตามความเหมาะสม( 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ) 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดีมี
ปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพ มีความรูอันเปนสากล รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ในปจจุบันสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนระดับอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจํานวนมากเริม่เห็นความสําคัญของภาษาจีนแลว และได
มีการเปดสอนวิชาภาษาจีนข้ึน เพราะสังคมปจจุบันเปนโลกแหงเทคโนโลยีและการสื่อสาร จากเหตุขางตน ภาษาจีน
นาจะเปนภาษาท่ีสําคัญภายในอนาคต นอกจากน้ีใครก็ตามท่ีพูดไดมากกวาหน่ึงภาษา เทากับเปนกําไรชีวิต เปน
ใบเบิกทางใหมีหนาท่ีการงาน สรางอาชีพตาง ๆ และไดเปนบันไชในการศึกษาตอระดับสูงตอไป( พิมล ทองวิจารณ ) 
 การเรียนภาษาใดภาษาหน่ึงใหไดผลดีน้ันผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะท้ัง 4 ดานคือ ฟง พูด อาน และเขียน 
ภาษาจีนกลางเปนภาษาซึ่งมีตัวอักษรท่ีมีวิวัฒนาการมาจากอักษรรูปภาพ คือ อักษรหน่ึงตัว คือ รูปภาพหน่ึงภาพท่ี
ใชแทนความหมายตาง ๆ ตอมาไดพัฒนามาจนกระท่ังเปนอักษรท่ีมีลักษณะเปนเสนขีดในปจจุบัน เน่ืองจากอักษร
จีนเปนอักษรรูปภาพ ดังน้ันการอานอักษรจีน จึงไมสามารถสะกดคําอานไดโดยตรงเหมือนกับภาษาอ่ืน ๆ ผูเรียน
จําเปนตองจดจําตัวอักษรแตละตวัวาอานวาอยางไรและหมายความวาอยางไร นอกจากจะตองจดจําตัวอักษรทีละตัว
แลวยังจะตองอานใหไดอยางถูกตอง ดังน้ันเพ่ือใหงายตอการอานตัวอักษรจีนจึงไดมีการนําเอาระบบสัทอักษร 拼
音 (pinyin) มาใช โดยการนําเอาอักษรโรมันมาแทนเสียงพยัญชนะ สระ พรอมกับใสเสียงวรรณยุกตในการอาน
อักษรจีนแตละตัว ท้ังน้ีเพราะคนสวนใหญตางก็รูจักอักษรโรมันกันอยูแลว ดังน้ันผูเรียนท่ีตองการเรียนภาษาจีน
กลางจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาระบบสัทอักษร 汉语拼音(Hànyu pinyin) (ยุวดี ถิรธราดล. 2550) 
 แมวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 1 จะเรียนภาษาจีนผานมาแลว 6 ปก็ตาม แตนักเรียนไมมีทักษะ
การอานสัทอักษร 拼音 (pinyin) มากอนเลย ดังน้ัน นักเรียนสวนใหญยังคงอานไมถูกตอง ซึ่งปญหาท่ีนักเรียนอาน
ไมถูกตองเน่ืองจากไมทราบวาสัทอักษร 拼音 (pinyin) จะประกอบไปดวยพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตท้ัง 4 
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เสียง วาควรจะออกเสียงอยางไร ซึ่งอาจเกิดจากการสับสนระหวางการอานสัทอักษร 拼音(pinyin)กับการอาน
พยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ โดยปญหาเหลาน้ีควรไดรับการแกไข เน่ืองจากการออกเสียงอานพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกตท่ีถูกตองมีความจําเปนอยางยิ่งสาหรับผูเรียนเพราะการออกเสียงผิดอาจทําใหการสื่อสารผิดพลาด 

เชน 马 ( Mǎ ) แปลวา มา แตออกเสียง 骂( Mà ) แปลวา ดา เปนตน 
 ระบบพินอิน คือ เครื่องมือทางดานภาษาท่ีสะดวกและงายตอการการศึกษาภาษาจีนและอักษรจีนทําใหผู
ท่ีพูดและเขียนตัวอักษรจีนไมได ไดเรียนรูระบบการออกเสียงภาษาจีนไดอยางถูกตองแมนยํา โดยการยืมอักษรโรมัน 
เชน b  p  m  f  d  t   n   l  g   k   h    j    q   x    zh    ch     sh    r      z   c     s   a     o     e     i    
u     ü   มาใชเปนสัญลักษณแทนเสียงพยัญชนะเสียงสระ เสียงวรรณยุกตของภาษาจีนกลาง ฉะน้ันจําไววาเรายืม
ตัวอักษรโรมันมาใชเปนสัญลักษณแทนเสียงเทาน้ันสวนระบบการออกเสียงน้ันเปนระบบเสียงของภาษาจีนกลาง
ไมใชการออกเสียงภาษาอังกฤษ( สุรชัย ปทมผดุงศักดิ์ ) 

การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยน้ัน ผูวิจัยเห็นวาปญหาการเรียนการสอนภาษาจีน คือ ภาษาจีน
เปนภาษาท่ียาก ออกเสียงคอนขางยาก ตองจําคําศัพทมากมาย เปนผลใหนักเรียนไมอยากเรียนภาษาจีน ผูวิจัยจึงได
สรางชุดแบบฝกการฟงและการอานออกเสียงพยัญชนะและสระเดี่ยวในระบบพินอินสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน
มาแลวหน่ึงป แตนักเรียนสะกด และอานออกเสียงพยัญชนะและสระเดี่ยวในระบบพินอินยังไมคอยชัดเจนนัก 

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาควรจะหาวิธีหรือเทคนิครวมไปจนถึงสื่อท่ีใช
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว เน่ืองจากการออกเสียงเปนทักษะพ้ืนฐานในการ
พูดและการอานออกเสียง หากนักเรียนออกเสียงไมชัดเจนแลว อาจทําใหการพูดเพ่ือติดตอสื่อสารเกิดความไมเขาใจ
หรือเขาใจผิดก็เปนได บางทีอาจทําใหเกิดความไมเขาใจหรือเกิดความมึนงงไดจากการออกเสียงไมชัดน่ันเอง ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะนําชุดฝกการออกเสียงพินอิน ท่ีใชประกอบการแกไขปญหาในครั้งน้ี โดยใชชุดฝกการออกเสียงพินอิน ท่ี
มีภาพประกอบการอานออกเสียงในภาษาจีนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีกําลังเริ่มเรียนภาษาจีน เพ่ือใช
ในการพัฒนาการอานออกเสียงพินอินของนักเรียน ซึ่งชุดฝกการออกเสียงพยัญชนะดังกลาวน้ีไดใชภาพประกอบ เขา
มาชวยในการจดจําการออกเสียง พรอมท้ังสอดแทรกคําศัพทท่ีนักเรียนควรรู ตามเน้ือหาของหลักสูตรระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียนตามเกณฑ 80/80 

2.เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานออกเสียงเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินกอนและหลังเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑ 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการอานออกเสียงพินอินหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียง
คําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกการอานออกสียงพินอิน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ดานเน้ือหา  

  เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู คือเน้ือหาการอานออกเสียงภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน โดยการนําชุดฝกทักษะการอานการอานพินอินเพ่ือแกไขปญหาการอานออกเสียงไมถูกตอง
ตามหลักการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 1 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานออกเสียงพินอิน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                              

 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                                     [m 

    โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน 
    ของวิชาภาษาจีน เรื่อง ชุดฝกทักษะการอาน 
    ออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดฝกทักษะ  
    การอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ 
 จังหวัดตาก   
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรกลุมตัวอยาง  
             ประชากร ไดแก นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎรคีรี 
             กลุมตัวอยาง ไดแก เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1  นักเรียนโรงเรียนไทยราษฎรคีรี  ในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา  2560 จํานวน 22 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชแบบฝกการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยมีภาพประกอบการ 

อานออกเสียง ประกอบการสอนจํานวน 3 แผน 
2. ชุดทดสอบความสามารถในการอานออกเสียงพินอิน ประกอบดวย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต 

ซึ่งใชทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
        การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

      1.   แผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบขายของเน้ือหาวิชาและจุดมุงหมายของวิชาภาษาจีน คูมือการสอน

ภาษาจีน รวมท้ังจุดประสงคการเรียนรูภาษาจีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
1.2 ศึกษาและสรางแผนการจัดการเรียนรูสําหรับกลุมตัวอยาง ซึ่งใชแบบฝกการอานออกเสียง

ประกอบการสอน 
1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหครูผูเช่ียวชาญการสอนจากโรงเรียนไทยราษฎรคีรี

และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาภาษาจีนตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไข 
1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับปรับปรุงแกไขไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

1. บทเรียนการตูนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 

2. ผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝก

ทักษะการอานออกเสียงพินอิน 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอชุดฝก

ทักษะการอานออกเสียงพินอิน 
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   2. แบบทดสอบการอานออกเสียงพินอิน 
          2.1 ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เก่ียวกับการสรางแบบทดสอบในการอานออกเสียง รวมจนถึง

เน้ือหาหลักสูตรการเรียนภาษาตางประเทศ ในชวงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 
          2.2 ศึกษาและสรางแบบทดสอบ โดยอิงจากสื่อภาพประกอบการอานออกเสียงพินอินในภาษาจีน

ท่ีสรางข้ึน 
              3. นําแบบทดสอบท่ีไดไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยางแบบฝกการอาน
ออกเสียงพินอิน มีวิธีการสรางดังน้ี 

          3.1 ศึกษาตัวอยางจากงานวิจัยตาง ๆ ท่ีใชชุดฝกในการทดลอง โดยนํามาประยุกตใหเขากับการ
ทดลองของตน 

          3.2 คนหาชุดฝกการอานออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน โดยใชเน้ือหาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1  

          3.3 นําแบบฝกการอานอกเสียงพินอิน ไปใหครูผูเช่ียวชาญในการสอนในโรงเรียนไทยราษฎรคีรี 
ชวยปรับปรุงแกไข 

          3.4 นําแบบฝกท่ีไดรับการปรับปรุง ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง 
นักเรียนท้ังหมด 22 คน โดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

     2.   ดําเนินการเรียนการสอนนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางและปรับปรุงเรียบรอยแลวไปดําเนินการ
สอน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี เปนเวลา 3 เดือน เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง 
โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 
      การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 

และหลังเรียน โดยผูเรียนจะตองผานเกณฑมาตรฐานท่ีผูวิจัยกําหนด 80/80 
      ผูวิจัยไดจัดลําดับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี  อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก โดยแบงเปนแตละตอนดังน้ี 

     ตอนท่ี  1  เสนอผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

     ตอนท่ี  2  เสนอผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

     ตอนท่ี  3  เสนอผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชาภาษาจีน  เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
ไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก สามารถสรุปผลได  ดังน้ี 
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 1.ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน  วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอินโดย
ใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ  84.09 / 81.82 
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว  80 / 80 

 2. นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย (�̅�)  เทากับ  4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เทากับ 0.47   เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินของวิชา ภาษาจีน 
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 โรงเรียนไทยราษฎรคีรี อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  พบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 1.  การหาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการ
อานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอินช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาชุดฝกทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีนโดยใชชุดทักษะการอาน
ออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  มีประสิทธิภาพ  เทากับ  84.09 / 81.82  หมายความวา   
นักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบยอยรวมกันคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 84.09 และคะแนนการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ   81.82  แสดงวาชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพิน
อินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  การท่ีชุดฝกทักษะการอาน
ออกเสียงพินอินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว  เน่ืองจาก 

 1.1 ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานข้ันตอนกระบวนการสรางอยางมีระบบ 
และมีวิธีการท่ีเหมาะสม  โดยเริ่มตั้งแตการเลือกเน้ือหา  การเรียบเรียงเน้ือหา  การศึกษาเอกสารหลักสูตร  คูมือครู  
และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน  เรื่องเครื่องมือสําคัญทางภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 การ
วิเคราะหเน้ือหา  จุดประสงคการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู  
โดยคํานึงถึงตัวผูเรียน  พ้ืนฐานความรูหรือประสบการณเดิม  คํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรู  คํานึงวาควรเสนอใน
รูปแบบใดเพ่ือใหเหมาะสมกับเน้ือหา  เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการ
อานออกเสียงพินอิน เปนเน้ือหาท่ีเรียงจากงายไปยาก  ภาษาท่ีใชชัดเจนมีความตอเน่ือง และมีคําถาม 

 1.2  ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินท่ี
สรางข้ึนโดยการเรียงลําดับเน้ือหา โดยจะเสนอเน้ือหาเปนลําดับข้ันทีละนอยเรียงลําดับ ในชุดฝกทักษะการอานออก
เสียงพินอินมีคําถามตามเน้ือหา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียน ไดตอบคําถาม  และไดขอมูลยอนกลับตลอดเวลา   

 1.3  ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินจะมีคําตอบเฉลย และใหกําลังใจนักเรียนเปนการเสริมแรงใน
การเรียน   

       1.4  การใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน เปนการตอบสนองการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดย
การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมคีวามสนใจในการเรียนภาษาจีน ทุกคนจะสรางสิ่งท่ีมีความหมายดวยตนเอง  โดยครู
เปนผูสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู   

    2. นักเรียนท่ีเรียนโดยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 ซึ่งสามารถสรุปไดวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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เพ่ิมข้ึนเมื่อเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากสื่อ
นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  มีองคประกอบของบทเรียนการตูนท่ีสมบูรณ  มีการจัดลําดับข้ันตอนของเน้ือหาจากงาย
ไปยาก  ครูผูสอนมีการกํากับดูแลใหคําปรกึษา  และมีการทดสอบยอย  หลังจากท่ีนักเรียนไดศึกษาแลว  ซึ่งจะทําให
นักเรียนสามารถทําความเขาใจในเน้ือหาการเรียนไดอยางเปนระบบ  ดังน้ันเมื่อมีการวัดผลประเมินผลโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  นักเรียนจึงสามารถทําแบบทดสอบผาน 

    3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน 
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาจีน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย (�̅�)  เทากับ 4.74  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เทากับ 0.47 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช
สื่อนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานประกอบการเรียนรูของผูเรียนจะกอใหเกิดความสนใจในการเรียน
มากข้ึน รวมท้ังผูเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีมีในชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน อยาง
หลากหลายจะทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเน้ือหาสาระท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน  และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  จึงเปนสาเหตุทําใหผูเรียนมรีะดบัความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรยีนการตูนอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 

   จากผลการวิจัยท่ีกลาวมาท้ังหมด แสดงใหเห็นวา การสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ท่ีสราง
ข้ึนอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีข้ันตอนท่ีสมบูรณ คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถของนักเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
        1. ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอินวิชาภาษาจีน เรื่องการพัฒนาทักษะการ

อานออกเสียงพินอิน โดยใชชุดทักษะการอานออกเสียงพินอิน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน  80/80  ดังน้ันครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สามารถนําไปใชจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดและควรมีการยืดหยุนเวลาและบูรณาการในเรื่องเน้ือหาท่ีใชในการจัดการเรียนรู  นอกจากน้ีครูผูสอน 
อาจใชชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ทําการสอนซอมเสริม สําหรับนักเรียนท่ีขาดเรียนบอย หรือ เรียนออน 

        2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ผูบริหารโรงเรียนตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของใน
การจัดการศึกษา ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยสื่อนวัตกรรมชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
พินอินท่ีเปนแนวทางออกแบบการจัดการเรียนรู ประเภทสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 

        3. ครูผูสอนควรสรางบทเรยีนการตนู และนําชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ท่ีมีประสิทธิภาพ
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการสอนปกติ  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  และ
เปนการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน 

        4. เน่ืองดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน เปนสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีประโยชน
และมีประสิทธิภาพ และมีผลตอการจัดการเรยีนรูของผูเรียน ดังน้ัน ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ควรใหความสนใจในการ
ฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเผยแพรความรูในการพัฒนาสื่อชุดฝกทักษะการอานออกเสียง
พินอินท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
        1. ควรมีการเปรียบเทียบการสอนระหวางการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพิน

อิน กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ ในสาระการเรียนรูเดียวกัน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา วิธีใดจะมีประสิทธ์ิภาพ
มากกวากัน 
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        2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดฝกทักษะ
การอานออกเสียงพินอิน เชน ความคงทนในการเรียนรู 

        3. ควรมีการพัฒนาสื่อชุดฝกทักษะการอานออกเสียงพินอิน ในระดับช้ันตางๆ และกลุมสาระเรียนรู
อ่ืน ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนตน 

 
เอกสารอางอิง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) . การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539 ) 
สัทอักษรภาษาจีน. สืบคนเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2558 จาก  

http://www.jiewfudao.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538714128&Ntype=16 
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การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลงัเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอาน 

The Comparison of Chinese Phonetic Alphabet Pronunciation (Pinyin) Before and After 
Practicing Reading Skill Exercises of the Students in Grade 10, Sappawittayakhom School  

 
สุเมธ วุฒิชัยปญญา1  นันทิยา  หมูคํา2 และมยุรา ยุทธชุม3  

Sumet  Wutthichaipanya1 , Nuntiya  Mookham2 and Mayura Yutthachum3  
 

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
2 อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

3 ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

บทคัดยอ 
การแกปญหาการอานออกเสียงไมถูกตองตามหลักการอานและการแกปญหาเวลาเรียนไมเพียงพอ ตอการ

เรียนรูมีวัตถุประสงค  1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการ
สอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือสงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4   3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนโดยใช

ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการ
ใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05             

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนตารางแสดงผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนพบวา  ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใจมาก   

 

คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการอานสทัอักษรจีน (pinyin) / การออกเสยีงสัทอักษรจีน (pinyin) 

 
Abstract 
The solution to speech is not a legal principle and not enough time learning solutions. 

Learning objectives 1. To compare the skills in reading Chinese. The students 4. Taught by reading 
skill with a criterion of 80.. 2 To compare the academic achievement of students before and after 
learning reading skill. To promote reading pronunciation in Chinese. For students, 4    3. To study 
the satisfaction of students 4. On the skill of Chinese for College Students 
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The result found that 
1. Comparison of Chinese reading skills. Students 4 years. The series has been taught by 

practicing reading skills to the table that 80 percent of Chinese reading skills. After a series of 
training exercises using Chinese phonetic higher than 80 percent, a statistically significant level. 05. 

2. A comparison of academic achievement before and after learning. Using a set of 
reading skills. To promote reading aloud in Chinese. For the 4th year students found that student 
achievement after using the Chinese practice reading. Higher than the pre-set reading exercises. 
The statistical significance level. 05. 

3. Study the satisfaction of students in the 4th. A series of training Chinese table shows 
the results of the satisfaction of students in the 4th. A set of skills to the Chinese. The 
satisfaction rating of 4 students. On the set of skills in Chinese. Overall student satisfaction levels 
are very satisfied. 

 
Keyword : Pinyin Pronunciation Training Suite/ Reading Chinese vocabulary\ 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันในประเทศไทยน้ัน เราจะเห็นไดวาภาษาจีนกลางไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในชวงหลาย
ปท่ีผานมา อันเน่ืองมาจากการท่ีภาษาจีนกลางไดเขามามีบทบาทตอธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายในประเทศ 
การติดตอทําธุรกิจคาขาย หรือการรวมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนจากแผนดินใหญ ไตหวัน ฮองกง หรือ สิงคโปรท่ีมี
อัตราคาทางการทําธุรกิจเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูในการใชภาษาจีนกลางเพ่ิม
มากข้ึนเปนเงาตามตัว และในอนาคตอันใกลน้ีภาษาจีนกลางน้ันจะถือวาเปนภาษาหน่ึงท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญอยางมาก 
เน่ืองจากหลังจากป พ.ศ.2558 ทางอาเซียนไดมีแผนขยายความรวมมือแบบ AEC กับประเทศจีนภายใน 5 ปดวย 
ดังน้ันภายในระยะเวลาอันใกลน้ีภาษาจีนจะเขามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากข้ึน 

 จากเหตุผลขางตนทําใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเรา โดยจะเห็นไดวา
มีการสอนภาษาจีนกลางอยูทุกระดับในโรงเรียนท่ัวประเทศ ตั้งแตช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และใน
ระดับอุดมศึกษา การสงเสริมการศึกษาภาษาจีนกลางใหประสบความสําเร็จในประเทศไทยน้ัน การใหความสําคัญ
กับการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานจัดไดวาเปนหัวใจท่ีสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จ ดังน้ันรัฐบาล
และผูมีหนาท่ีเก่ียวของควรตองสงเสริมใหมีการวิจัยการเรียนการสอนอยางจริงจังเพ่ือจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ 
สามารถนํามาใชอางอิงเพ่ือชวยอํานวยประโยชนใหกับผูเรียนและผูสอนมือใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ดีกวาท่ีจะเปดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางแบบไรทิศทางตามกระแส ซึ่งขาดมาตรฐานในการช้ีวัดและควบคุมจน
นําไปสูการเรียนการสอนท่ีสูญเปลาอยางท่ีเรากําลังประสบปญหากันอยูอยางในทุกวันน้ี 

ดังน้ัน การเปรียบเทียบการออกเสียงสัทอักษรจีน (pinyin) กอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยใชชุดฝกทักษะการอานจึงเปนหัวขอสําคัญและนาศึกษาเปนอยางยิ่ง ซึ่งผูวิจัยได
พบวายังมีนักเรียนในช้ันเรียนจํานวนไมนอยน้ันท่ีมีทักษะในการอานออกเสียง pinyin ท่ีผิด ซึ่งสาเหตุของการอาน
ผิดน้ันอาจเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ นอกจากการท่ีจะไดเขาใจถึงสาเหตุท่ีแทจริงน้ันจะสามารถทําใหเกิดการปรับปรุง
แกไข และนําขอผิดพลาดน้ันมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม แลวน้ัน ผูวิจัยเห็นวา หากนักเรียนไดฝกการออกเสียง โดยใชชุดฝกเสริมทักษะ นักเรียน
จะรูสึกวาอยากเรียนภาษาจีนมากข้ึน และยังสามารถพัฒนาทักษะดานการอาน pinyin ของนักเรียนไดดียิ่งข้ึนอีก
ดวย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการอานสัทอักษรจีน ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนโดย
ใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรยีน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะการอาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 สูงกวากอนเรียน 
2. ความสามารถในการอานออกเสียงหลังการใชชุดฝกเสริมทักษะอานออกเสียงพยัญชนะ สระ และ

วรรณยุกตภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อยูในเกณฑระดับมากข้ึนไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเน้ือหา  
      เน้ือหาท่ีใชในการฝกการอานออกเสียงเปนชุดฝกอานออกเสียงคําศัพทอยางงาย ซึ่งผูวิจัยกําหนด

ขอบเขตในการศึกษา โดยการนําชุดฝกทักษะการอานการอานออกเสียง ในภาษาจีนเพ่ือแกไขปญหาการอานออก
เสียงไมถูกตองตามหลักการอานสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน คือ ชุดชุดฝกทักษะอานออกเสียงภาษาจีน (สัทอักษรจีน) 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอานภาษาจีน (สัทอักษรจีน) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร 

      ประชากร ไดแก นักเรียนระดับช้ัน ม.4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา  

2560 จํานวน 35 คน 

 

เครื่องมือวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาจีน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาจีน ชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน  รายละเอียดดังน้ี 

      1.แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาจีน เน้ือหา/หนวยการเรียนรู จํานวน 8 แผน แผนละ  50 นาที
ดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

 

ชุดฝกทักษะการอานท่ี

พัฒนาการอานออกเสียงพินอิน 

- ทักษะการอานสัทอักษร / ภาษาจนี 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีนและหลังเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดฝก 
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1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยชุดฝกทักษะการอาน
คําศัพทภาษาจีน 

1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการอานแผนการจัดการเรียนรู 
1.3 ศึกษาหลักสูตร และกําหนดเน้ือหารายวิชาภาษาจีน 
1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาจีน 
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหครูพ่ีเลี้ยงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนํา 
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ใหสมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป 

      2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 

  2.1 อานเก่ียวกับตัวแปร 

  2.2 อานเก่ียวกับหลักการสรางแบบทดสอบ 

  2.3 สรางแบบทดสอบ 

  2.4 นําไปใหครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรงใช

วิธีการหาคา IOC  

  2.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของครูพ่ีเลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาฝายวิชาการ 

  2.6 นําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 35 คน 

      3.  ชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี  
3.1 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหเน้ือหารายวิชาและดําเนินการสงัเคราะหขอมูล คนควางานวิจัย 

โดยศึกษาเก่ียวของกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือนํามาใชแกปญหาท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน 

3.2  ศึกษา วิเคราะหปญหาการเรียนการสอนและกําหนดแหลงขอมูลการวิจัยเก่ียวของกับ
สภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือนํามาใช
ในดานความจดจําคําศัพทภาษาจีนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการเรียนการสอน 

3.3  ศึกษาแนวคิดและเอกสารเก่ียวกับชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน   
3.4  กําหนดรูปแบบหรือโครงสรางชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน   
3.5  ออกแบบชุดฝกทักษะการอาน ใหมีเน้ือหาท่ีสอดคลองกับจุดประสงค 

 3.6  นําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา กระบวนการดานภาษาและการวัดผล
ประเมินผลจํานวน  3 ทาน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ   
  เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน  + 1 
  ไมแนใจ   ใหคะแนน     0 
   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน   - 1 

3.7  ดําเนินการสรางและปรับปรุงนวัตกรรมตามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบดูความถูกตองและ
ความสมบูรณของแบบประเมิน 

3.8  นําชุดฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาจีน เพ่ือสงเสริมทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80  

3.9  นําชุดฝกทักษะการอาน เพ่ือสงเสริมทักษะการจดจําคําศัพทภาษาจีน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ไปทดลองใชจริง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล             

1. เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบกอนเรียน  ใหนักเรียนทําการ 
ทดสอบ  ใชเวลา 50 นาที 

2. เก็บรวบรวมขอมูลขณะดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองและขณะทําการ 
สอนผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจชุดฝกทักษะ   

      3.  การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบหลังเรียน  ใหนักเรียนทําการ
ทดสอบ  ใชเวลา 50 นาที 

 
การวิเคราะหขอมูล   

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอน 
โดยใชชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group ) 

      2.   เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  
เพ่ือสงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใชการทดสอบคาที (t-test One 
Group ) 

      3.   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนวิเคราะห
ขอมูลคาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับมากท่ีสดุ 
คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับมาก 
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  เจตคติตอวิชาภาษาจีน ระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 70 

การทดสอบ n X  ..DS  K t 
ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใช
ชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีน 

40 17.7 1.70 20 30.83 
 

 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอย
ละ 80 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

การทดสอบ n X  ..DS  t  
กอน 40 6.85 1.14 

30.83 
 

หลัง 40 17.7 1.70 

  p < .05 
 จากตาราง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใช
ชุดฝกทักษะการอาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน 
ตารางแสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน 

รายการ X  ..DS  ความหมาย 

1. เน้ือหา ไมยาก ไมซับซอน เขาใจงาย 4.05 0.75 พอใจมาก 
2. ตัวอักษรชัดเจนชวยใหทําใหเขาใจไดงาย และเปนคําศัพทท่ีอยูใกล
ตัว 

4.15 0.74 
พอใจมาก 

3. คําช้ีแจงในการทํากิจกรรม ชัดเจน เขาใจงายปฏิบัตติามได 4.23 0.70 พอใจมาก 
4. กิจกรรมท่ีหลากหลายชวยใหเขาใจเน้ือหามากข้ึน 4.23 0.77 พอใจมาก 
5. ชุดฝกเสริมทักษะทําใหเขาใจสิง่ท่ีครูสอนมากข้ึน  4.25 0.74 พอใจมาก 
6. ชุดฝกเสริมทักษะ สวยงาม  มีรปูภาพทําใหดึงดูดความสนใจ  4.13 0.56 พอใจมาก 
7. ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย 4.3 0.61 พอใจมาก 
8. ภาพประกอบท่ีครเูลือกมาใสในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝก
เสรมิทักษะการเรียน 

4.63 0.49 พอใจมาก
ท่ีสุด 

9. ชุดฝกเสริมทักษะการเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย ไมนาเบ่ือ 4.28 0.64 พอใจมาก 
10. การทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียน สรางความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน 

4.43 0.64 
พอใจมาก 

รวม 4.27 0.66 พอใจมาก 

 
 จากตาราง  พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะ
ภาษาจีน โดยรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลีย่เทากับ  4.27  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทากับ  0.66  และเมื่อพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ในดาน ภาพประกอบท่ีครเูลือกมาใสในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝกเสรมิทักษะการเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 
4.63 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49  นักเรียนพึงพอใจมากในดานการทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียนสรางความ
เพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลีย่เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64  นักเรียนพึงพอใจมากในดาน 
ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.การเปรียบเทียบทักษะในการอานภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี4  ท่ีไดรับการสอนโดยใช
ชุดฝกทักษะการอานกับเกณฑ รอยละ 80 จากตาราง พบวา ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการ
ใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุดฝกทักษะการอาน  เพ่ือ
สงเสริมทักษะการอานออกเสียงภาษาจีน  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการอาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน จากตาราง
แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีนพบวา  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะภาษาจีน โดยรวมนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.27  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.66  และเมื่อพิจารณา ผล
การประเมินความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดาน ภาพประกอบท่ีครูเลือกมาใส
ในชุดฝกเสริมทักษะทําใหอยากใชชุดฝกเสริมทักษะการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
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0.49  นักเรียนพึงพอใจมากในดานการทําชุดฝกทักษะเสริมการเรียน สรางความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.43 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64  นักเรียนพึงพอใจมากในดาน ตัวอักษร ชัดเจน อานไดงาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61  ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

1.ทักษะในการอานภาษาจีน หลังการใชชุดฝกทักษะการใชชุดฝกสัทอักษรจีนสูงกวารอยละ 70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจากนักเรียนมีการฝกฝนทักษะการอานออกเสียงสัทอักษรจีนอยาง
สม่ําเสมอ จึงทําใหพัฒนาทักษะการอานท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค วิริยะไกรกุล 
(2557) พบวา กอนจะมีการทบทวนการเรียนการอานออกเสียงภาษาจีน  โดยมีสัทอักษร(pīnyīn)และกอนการจะ
มีการเนนใหเขียนสัทอักษร(pīnyīn)แบบแยกพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตน้ันมีนักเรียนไมเกินรอยละ 50% ท่ี
อาน เขียนสัทอักษรไดและถูกตอง ซึ่งหลังจากเรียนและไดฝกการอาน การเขียนอยางตอเน่ือง จะเห็นไดวามีจํานวน
นักเรียนถึงรอยละ 75 % ท่ีอานออกเสียงและเขียนสัทอักษร(pīnyīn)ไดและถูกตอง 

2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนหลังการใชชุดฝกทักษะการอาน    สูงกวากอนการใชชุดฝกทักษะการ
อาน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเกิดจาก การท่ีนักเรียนไดทราบหลักการออกเสียงท่ีถูกตอง
ตามหลักสัทศาสตร ท้ังการออกเสียงสระ พยัญชนะ การใชอวัยวะคาตาง ๆ  ในการออกเสียงแตละเสียง ทําให
นักเรียนสามารถออกเสียงไดใกลเคียงกับเจาของภาษามากยิ่งข้ึน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑารัตน โตแทน
(2552) พบวา หลังจากท่ีนักเรียนไดทดลองอานโดยใชชุดฝกการอานออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนแลวนักเรียน
สามารถผานเกณฑผลสัมฤทธ์ิรอยละ 95% 

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอชุดฝกทักษะการอาน โดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.27  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.66 ผล
ดังกลาวเกิดจาก การสอนโดยใชชุดฝกทักษะการอานสัทอักษรจีนน้ัน ทําใหผูเรียนมีความสนใจในการอานสัทอักษร
จีนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธามาศ คชรัตน พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (2557) พบวา  กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชชุดฝกสัทอักษรภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (�̅� = 4.2) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานชุดฝกทักษะการออกเสียงมาก

ท่ีสุด (�̅� = 4.30) รองลงมาคือดานอาจารยผูสอน (�̅� = 4.24) ดานทักษะการออกเสียง (�̅� = 4.20) ดานกิจกรรม

การเรียนการสอน (�̅� = 4.17) และดานเน้ือหา (�̅�  = 4.15) ตามลําดับ  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรนําแนวทางการสรางและการพัฒนาชุดฝกทักษะไปประยุกตใชกับเน้ือหาวิชาภาษาจีนใน 

ระดับช้ันอ่ืน ๆ โดยพัฒนาไปพรอมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

        2.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาชุดฝกเรื่องการอานใหถูกตอง และเรื่องการอานออกเสียง

วรรณยุกตใหถูกตองดวย 

        3.  อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนํารูปแบบน้ีไปใชกับนักเรียนของตนไดในทุกระดับช้ัน

แตควรตระหนักวาทักษะการออกเสียงเปนทักษะสําคญัท่ีควรเริ่มสอนอยางมีประสทิธิภาพใหตั้งแตเริ่มเรียนเพราะจะ

เปนพ้ืนฐานใหผูเรียนเขาใจในภาษาจีนท่ีไดฟง การนําชุดฝกสัทอักษรภาษาจีน ไปใชควรคํานึงถึงระดับความยากงาย

ของเน้ือหาในชุดฝกดวย  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
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       1. ควรมีการนําแนวคิดและหลักการสรางชุดฝกการอานออกเสียง ท่ีมีการสอนแบบบูรณาการกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในเรื่องอ่ืน ๆ 

       2. ควรทําการวิจัยโดยใชสื่อภาพประกอบการอานออกเสียงพยัญชนะ คําศัพทภาษาจีน ในการสอน

ทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน 

       3. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียกับการเรียน

การสอนโดยใชสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม ในเน้ือหาเดียวกัน เพ่ือความเหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ ในการใชสื่อการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปนระบบยืม-คืน ออกรายงาน และ
จัดการขอมูลตาง ๆ ของระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถทําการยืม-คืน เพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล ลบขอมูล และ
สามารถทําการคนหาขอมูลอุปกรณครุภัณฑ ไดเพ่ือทดแทนระบบงานเดิมท่ีกระทําดวยการจดบันทึกลงในเอกสารไม
มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูล ซึ่งระบบใหมลดปญหาการสูญหายของขอมูล เพ่ิมความสะดวกในการยืม-คืน
อุปกรณครุภัณฑ โดยจัดเก็บขอมูลอุปกรณครุภัณฑ ใหอยูในรูปแบบฐานขอมูล ดังน้ันผูวิจัยไดทําการออกแบบและ
พัฒนาระบบดวยโปรแกรม Visual Studio 2010 และจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access 2010 ผลการ
ประเมินโดยผูเช่ียวชาญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 จากระดับคะแนน 5.00 ซึ่งอยูในระดับมาก สรุปไดวาระบบมี
ประสิทธิภาพดี ในดานกระบวนการทํางาน มีความสะดวกรวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตองมากข้ึน และสามารถนําไปใช
ไดจริง 

คําสําคัญ: ระบบ / ยืม-คืน / อุปกรณครุภัณฑ   
 

Abstract 
The purpose of this research was to analyze, design and develop of Store the Equipment 

System for Computer Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The 
system was able to borrow, to return, to report, and to manage the information. It was designed 
for Computer Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The 
developed system was capable of borrowing, returning, adding, editing, erasing the information 
and searching for equipment in order to replace the former system which was based on the 
documents without database storage; to develop the efficiency of the system in reducing the 
problems of data loss; and to store the equipment information in the database. The Visual 
Studio 2010 program development and Microsoft Access 2010 for database storage were 
designed, developed, and employed. The results were evaluated by experts with an average of 
4.20, which means it was at a high level. In conclusion, the system’s efficiency was at a high level 
in terms of working processing, convenience, information’s accuracy, and introduction into 
practice  

 
Keywords: System / Store / Equipment 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งข้ึน จน
กลายเปนปจจัยอีกปจจัยหน่ึงท่ีขาดไมไดเลยก็วาได มนุษยไดนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาชวยอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน การติดตอสื่อสาร การโทรคมนาคมมากยิ่งข้ึนท้ังภายในสวนขององคกรภาครัฐและเอกชน
รวมถึงองคกรท่ีทําหนาท่ีในดานของการคาและบริการไดนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาชวยในการบริหาร
จัดการรวมถึงการจัดเก็บขอมูลตางๆ ขององคกรอีกดวย ไมวาจะเปนขอมูลสมาชิก ขอมูลการซื้อ-ขายสินคา ขอมูล
การรับสินคา ขอมูลสินคาคงเหลือและขอมูลรายงานตางๆ เปนตน  
 ปจจุบันจึงมีการนําเอาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เขามาใชกันอยางแพรหลาย โดยสืบเน่ืองจากโปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ระบบงานเดิมจะเปนการบันทึกขอมูล
รายละเอียดอุปกรณครุภัณฑ ขอมูลการ ยืม-คืน ลงในสมุดจดบันทึก เสี่ยงตอเอกสารสูญหาย และยากตอการ
ตรวจสอบ เมื่อมีอาจารยและนักศึกษามายืมคืนอุปกรณครุภัณฑทําใหไมมีความเปนระเบียบเรียบรอยและเกิด
อุปกรณครุภัณฑสูญหายอยูบอย ๆ จึงไมสามารถตรวจเช็คไดวา อุปกรณครุภัณฑของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา อยูครบหรือไม 
 จากปญหาดังกลาวผูพัฒนาจึงมีแนวคิดท่ีจะแกปญหาโดยจัดทําระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งทางโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษาจะไดมี
ระบบยืม - คืน อุปกรณครุภัณฑ ไวบันทึกและตรวจเช็คการยืม - คืน อุปกรณครุภัณฑไดอยางงายและสะดวก มี
ประสิทธิภาพ ระบบน้ีจะชวยลดการเกิดปญหาอุปกรณครุภัณฑของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สูญหายอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. เพ่ือสรางระบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี เปนการออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ซึ่งเปนภาษา
โปรแกรมแบบ Graphical User Interface (GUI) เขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามท่ีไดทําการออกแบบ 
หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) และ
แบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (E-R Diagram) ไว โดยโครงสรางฐานขอมูลของระบบใชระบบจัดการฐานขอมูล
ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) เปนตัวชวยในการบริหารจัดการ ผูพัฒนาไดยกตัวอยางหนาจอการเขาสู
ระบบ หนาจอหลัก หนาจอสําหรับจัดการรายการอุปกรณ หนาจอสําหรับจัดการประเภทอุปกรณ หนาจอสําหรับ
จัดการขอมูลสมาชิก/รายงานการยืมของสมาชิก หนาจอสําหรับยืมการอุปกรณ หนาจอสําหรับการคืนอุปกรณ 
หนาจอสําหรับจัดการขอมูลเจาหนาท่ี สวนขอมูลท่ีนํามาศึกษาเพ่ือใชในการออกแบบและพัฒนาระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดแก ขอมูล
อุปกรณ ขอมูลประเภทอุปกรณ ขอมูลสมาชิก ขอมูลประเภทสมาชิก ขอมูลการยืม-คืนอุปกรณ ขอมูลรายละเอียด
การยืม-คืนอุปกรณ ขอมูลเจาหนาท่ี 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา 
 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา  ไดแก  เครื่องคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบดวยสวนของฮารดแวร และ
ซอฟตแวร  ดังน้ี 
 1. ฮารดแวร ประกอบดวย 
  1.1 Processor Intel Core i5 M520 
  1.2 Chipset Intel PM55 
  1.3 Memory 4GB DDR3-1066Mhz 
  1.4 Hard Disk 500 GB  
 2. ซอฟตแวร ประกอบดวย 

 2.1 Operating System Windows  
2.2 Microsoft Visual Studio 2010 
2.3 Microsoft Office 2010  

  2.5 ภาษา Visual Basic 
   
 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 
  จากการศึกษาปญหาของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ทําใหทราบปญหาและความตองของผูใช ซึ่งเปนแนวทางใหผูพัฒนาไดวิเคราะหและออกแบบเพ่ือ
พัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยไดอาศัยเครื่องมือ คือ 
แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เพ่ืออธิบายภาพรวมของระบบโดยแสดงข้ันตอนการทํางานของ
ระบบ ระบุแหลงกําเนิดของขอมูล การไหลของขอมูล ปลายทางขอมูล การเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูล โดย
ใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุดซึ่งเปนภาพรวมท้ังหมดของระบบ
สามารถบอกใหทราบวา ผูมีสวนเก่ียวของแตละกลุมสามารถทําอะไรไดบางกับระบบ สามารถเขียนไดดังภาพท่ี 1 
ระบบไดกําหนดสิทธ์ิและหนาท่ีของกลุมผูใชแตละกลุม รวมท้ังแหลงขอมูลจากภายนอก ท่ีสามารถนําเขาสูระบบ
และนําขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูไปใชประโยชนตามสิทธ์ิท่ีกําหนด หลังจากน้ันไดใชเครื่องมือในการออกแบบฐานขอมูล 
โดยใชแบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) ซึ่งแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลท้ังระบบ[2] 
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ภาพท่ี 1 Context Diagram ของระบบ 

 
 1. เจาหนาท่ี คือ ผูเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีดูแลจัดการขอมูลท้ังหมด รวมท้ังการ
จัดการฐานขอมูล ซึ่งมีหนาท่ีคือ การจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก 
จัดการขอมูลประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาท่ี
ได 
 2. อาจารย คือ อาจารยของคณะครุศาสตรท่ีสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการ
ยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
 3. นักศึกษา คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรท่ีสามารถเรียกดูขอมูล
สมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
 
 การออกแบบและพัฒนาระบบ (Design and Implementation) 
 1. การออกแบบ หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล 
(Data Flow Diagram) และแบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) แลว
น้ันทําใหทราบถึงการไหลของขอมูลท่ีมีอยูในระบบท้ังหมด ข้ันตอนตอไปเปนข้ันตอนการออกแบบระบบเปนการ
ออกแบบหนาจอของโปรแกรม ซึ่งทําใหทราบถึงการทํางานของโปรแกรม กอนท่ีนําไปสูข้ันตอนการพัฒนาระบบ
ตอไป ผูพัฒนาไดยกตัวอยางการออกแบบหนาจอของการเขาสูระบบดังน้ี 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบหนาจอของการเขาสูระบบ 

 
 2. การพัฒนาระบบ สําหรับข้ันตอนการพัฒนาระบบน้ีเปนข้ันตอนการเขียนโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมท่ี

พัฒนาข้ึนน้ีใชภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) [1]ซึ่งตองเขียนโปรแกรมใหสามารถทํางานตามท่ีไดทําการออกแบบ
ไว โดยโครงสรางฐานขอมูลของระบบใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access)[3] เปนเครื่องมือท่ีใช
จัดการฐานขอมูล[5] ผูพัฒนาไดยกตัวอยางหนาจอดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอของการหนาจอของการเขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 4 หนาจอหลัก 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอจัดการรายการอุปกรณ 
 

 การทดสอบระบบ (System Test) 
 หลังจากไดทําการพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ไดทําการทดสอบการทํางานของระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรซึ่งระบบ
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและตรงตามความตองการของผูใช ซึ่งรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ
ประเมินประกอบดวย เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ประชากรกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการแปลผลจากการวิเคราะหขอมูล ตามวิธีการดังน้ี  
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบยืม-คืน อุปกรณ
ครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูพัฒนาไดใชกลุม
ตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความชํานาญในดานของโปรแกรม จํานวน 5 ทาน 

2. เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของโปรแกรม ผูพัฒนาไดออกแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินหาประสิทธิภาพและคุณภาพของการพัฒนาระบบยมื-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีพัฒนาข้ึน โดยแบงการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของ
โปรแกรมไว 5 ดาน ดังน้ี 1) สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 2) ความถูกตองในการทํางานของ
ระบบ 3) ความสามารถของระบบในการติดตอกับผูใช 4) ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 5) การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล  
 การประเมินผลระบบท่ีพัฒนาข้ึน 

 หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก โดยการหาคาเฉลี่ย (�̅�) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝑆.𝐷.)[4] 

 คะแนนเฉลี่ย (Mean : �̅� )  

 สูตร  �̅� =  ∑𝑥
𝑛

 

 เมื่อ   �̅� = คาเฉลี่ยเลขคณิต 

   𝑥 = ขอมูลแตละคา 

   𝑛 = จํานวนขอมูล 

 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 𝑆.𝐷.) 

 สูตร  𝑆.𝐷. =  �∑(𝑥−�̅�)2

𝑛 −1
 

 เมื่อ  𝑆.𝐷. = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   𝑥 = ขอมูลแตละตัว 

   �̅� = คาเฉลี่ยเลขคณิต 

   𝑛 = จํานวนขอมูล 
 
ผลการวิจัย 
 ระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร สามารถทํางานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และตรงตามความตองการของผูใช สามารถบันทึกและ
ตรวจเช็คการยืม – คืน อุปกรณครุภัณฑไดอยางงายและสะดวก มีประสิทธิภาพ โดยระบบน้ีมีผูท่ีเก่ียวของกับระบบ 
คือ 1. เจาหนาท่ี เปนผูเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีดูแลจัดการขอมูลท้ังหมด รวมท้ังการจัดการ
ฐานขอมูล ซึ่งมีหนาท่ีคือ การจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก จัดการขอมูล
ประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาท่ีได 2. 
อาจารย เปนผูท่ีสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 3. 
นักศึกษา เปนผูท่ีสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
จากการทดสอบสรุปไดวาระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถนําไปประยุกตใชงานในโปรแกรมวิชา ๆ และคณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการหาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ ไดนํามาประเมินหา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนโดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในดานของระบบ 
จํานวน 5 ทาน ซึ่งผลคาเฉลี่ยของแตละรายการท่ีประเมินไดการแปลผลอยูในระดับมากทุกดาน รายละเอียดผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ แสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในดานของระบบยืม-
คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ขอ รายการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ความหมาย 
1 0สามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 4.37 0.56 มาก 
2 0ความถูกตองในการทํางานของระบบ 3.92 0.61 มาก 
3 0ความสามารถของระบบในการตดิตอกับผูใช 4.20 0.58 มาก 
4 0ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 4.20 0.81 มาก 
5 0การรักษาความปลอดภัยของขอมลู 4.32 0.62 มาก 
 0รวม 4.20 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 การสรุปผลโดยรวมของผูเชียวชาญท่ีมีความรูและความชํานาญในดานของระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา 0ดานท่ีมี
ผลการประเมินมากท่ีสุด คือ ความสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของผูใช 0 (คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.37) เมื่อ
เปรียบเทียบกับขออ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานท่ีมีผลการประเมินนอยท่ีสุด คือ 0ความถูกตองใน
การทํางานของระบบ 0(คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.92) และเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินของผูเช่ียวชาญตอระบบยืม-คืน 
อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห ระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีข้ันตอนในการพัฒนาดังน้ี 
 1. ศึกษาระบบงานและรวบรวมความรู โดยผูพัฒนาไดทําการศึกษาระบบงานเดิม และความตองการของ
ผูใชงาน รวมถึงเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากน้ันจึงนําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 2. วิเคราะหและออกแบบระบบ ผูพัฒนาไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยใชแผนภาพการไหล
ของขอมูล (Data Flow Diagram) เพ่ือใหเห็นภาพรวมของระบบท้ังขอมูลและข้ันตอนการทํางาน โดยใชแผนภาพอี-
อาร (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram)  เปนเครื่องมือในการออกแบบฐานขอมูล  
 3. การพัฒนาระบบ ซึ่งโปรแกรมพัฒนาข้ึนจากภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) และใชโปรแกรม
ไมโครซอฟทแอกเซส (Microsoft Access) เปนเครื่องมือท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล โดยภายในระบบมีการ
ออกแบบระบบดังน้ี 
 - เจาหนาท่ีสามารถเขาไปจัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลประเภทอุปกรณ จัดการขอมูลสมาชิก 
จัดการขอมูลประเภทสมาชิก จัดการขอมูลการยืมอุปกรณ จัดการขอมูลการคืนอุปกรณ และจัดการขอมูลเจาหนาท่ี
ได 
 - อาจารยสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณได 
 - นักศึกษาสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกท่ีเปนของตนเอง ขอมูลการยืมอุปกรณ และขอมูลการคืนอุปกรณ
ได  
 ซึ่งภายหลังจากการไดพัฒนาและทดสอบระบบแลวพบวาเปนไปตามท่ีไดทําการออกแบบไว  
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 ผูศึกษาไดออกแบบระบบยืม-คืน อุปกรณครุภัณฑ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมาใชงานไดดีในระดับหน่ึงเทาน้ัน  แตยังขาดความสมบูรณอีกหลายๆ เรื่อง  ท่ี
จะตองทําเพ่ิมเติมอีก  เชน 
 1. ควรมีระบบออกรายงาน เพ่ือท่ีจะไดเห็นภาพรวมของขอมูลหรือขอมูลสรุปในดานตางๆ เชน ดานการ
ยืม-คืนอุปกรณ ประจําเดือน ประจําป เปนตน 
 2. ควรพัฒนาระบบใหมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ความเขาใจคอมพิวเตอร  

โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
Development of Computer Assisted Instruction Using the Constructivist Theory for 
Learning Achievement on Computer Understanding of the fourth grade students  
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1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 
เขาใจคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  
เขาใจคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 และ 
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4 ท่ีเรียนดวย 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3  
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  
เครื่ องมื อท่ี ใช ในการวิจั ยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู  2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร ช วยสอน  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก หาคารอยละ คาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร 𝐸1/𝐸2 การหาคา t-test แบบ dependent Group และวิเคราะหหาประสิทธิผลของ 
การเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  เขาใจคอมพิวเตอร  ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4  
มีความสอดคลองขององคประกอบตางๆ โดยภาพรวมมีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67  
มีคาระดับความเหมาะสม มากท่ีสุด และ คาประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม  
เทากับ 84.44/86.67, 83.89/85.56 และ81.89/86.67 ตามลําดับ 

2. ดั ชนีประสิ ท ธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร ช วยสอน หน วยการ เรี ยนรู  เข าใจคอมพิ วเตอร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาเทากับ 0.75 คิดเปนรอยละ 75 แสดงวาผูเรียนมีการเรียนรูท่ีกาวหนาข้ึน 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  
เขาใจคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 The objectives of this research were to 1. develop and study the efficiency of computer-
assisted instruction using the Constructivist Theory 2. study the effectiveness index of computer-
assisted instruction using the Constructivist Theory and 3. compare achievement of students with 
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computer-assisted instruction. The populations of this research were 40 students of Banpongsanook 
School in semester 2 in academic year 2017 with stratified random sampling. The research 
instruments were: 1) The lesson plans of computer understanding. 2) Computer Assisted Instruction. 
3) The achievement test. The data were analyzed by mean, standard deviation and were compared 
by t-test. 

The results found were as follows: 

1. The computer-assisted instruction using the Constructivist Theory was effective and 

relevant with E1/E2 = 84.44/86.67, 83.89/85.56 and 81.89/86.67  

2. The effectiveness index of the learning achievement on Computer Understanding using 

computer-assisted instruction was at 0.75, indicating that the students’ learning achievement 

increased by 75 %. 

3. The achievement with learning achievement on Computer Understanding using 

computer-assisted instruction was significantly higher than before at .05 level. 

keywords : Computer Assisted Instruction /achievement / Constructivist Theory 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาในปจจุบันมีปญหาการเรียนการสอน สวนมากการเรียนรูจะเนนการอาน ฟงบรรยายยึดเน้ือหาจาก
หนังสือและตํารา ครูพยายามบอกทุกสิ่งทุกอยางในหนังสือ ตํารา ใหนักเรียนจดบันทึกแลวนําไปสอบเก็บเปนคะแนน
ความรู ยึดครูเปนศูนยกลาง มาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู ทําใหเด็กนักเรียนสมัยใหมคิดวิเคราะห สังเคราะหไมเปน 
ซึ่งเปนอันตรายอยางยิ่งตอการศึกษาไทยในปจจุบันและอนาคต (เทอดศักดิ์  ไชยสมปาน , 2559) การเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน จากกระบวนการท่ีเรียนรูโดยการอาน  
ฟงบรรยาย ยึดเน้ือหาจากหนังสือและตํารา ครูพยายามบอกทุกสิ่งทุกอยางในหนังสือ ตํารา ใหนักเรียนจดบันทึก 
แลวนําไปสอบเก็บเปนคะแนนความรู ยึดครูเปนศูนยกลาง เปลี่ยนมาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีคณะครูรวมกัน
ออกแบบกิจกรรม ใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือ ไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวก   
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนํามาปรับใชกับการเรียนการสอนใน
ปจจุบันเปนอยางมาก ซึงบทเรียนคอมพิวเตอรหมายถึงคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด 
แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ ท่ีมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพ่ือดึงดูดใหผูเรียน 
เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน  
และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ เ พ่ือให เหมาะสมกับผู เรียนในแตละคน ท้ังน้ีจะตองมี 
การวางแผนการในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ดังงานวิจัย ของกุลนาถ  
ประทุมเทา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและบทบาทของ
คอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนมีประสิทธิภาพ 84.88/82.50 สูงกวาเกณฑ 𝐸1/𝐸2 ท่ีกําหนดคือ 80/80  
2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมีคาเทากับ 0.6868 
 การท่ีผูวิจัยไดไปศึกษาสังเกตการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานปงสนุก ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวาในขณะท่ีครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน สวนมากจะเปน
โปรแกรมประยุกต Microsoft PowerPoint พรอมกับบรรยาย เน้ือหาท่ีอยูใน PowerPoint ทําใหไมสามารถชวย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนในตอจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหเวลาครูผูสอนสั่งงานหรือสอบเก็บคะแนน
ผูเรียนมักจะทํากันไมได จึงทําใหผูเรียนไมมีการพัฒนาทางการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑ
ตามท่ีกําหนด   

https://dict.longdo.com/search/achievement
https://dict.longdo.com/search/achievement
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 จากการกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยสังเกตคิดวาควรจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติ จะทําใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง หรือใชสื่อท่ีชวยใหเด็กเกิดความ
สนใจในการเรียน เพ่ือท่ีจะใหกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนนาสนใจข้ึน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อ
ประเภท ท่ีสรางสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนโดยการใชสี เสียงและภาพ รวมท้ังการออกแบบโปรแกรมท่ีนาสนใจ 
ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับความสามารถและอัตราความเร็วตามท่ีตองการสามารถเรียนไดอยางไมจํากัดเวลา 
และทบทวนไดตามท่ีตองการ เมื่อเรียนแลว จะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรยีน เกิดความสนใจในการเรียน
เพ่ือท่ีจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหผานเกณฑตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
 จากความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน ผู วิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร  
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เรื่องการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โดยเห็นความสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจน 
ความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนํามาเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงเน้ือหาวิชา
ออกเปนหนวยยอย และจัดเรียงเน้ือหาจากงายไปหายาก ผูเรียนจะเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถท่ีมีอยู และ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถทบทวนความรูโดยการเรียนซ้ําๆ ไดดวยตนเอง มีการเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการเรียนรูแกผู เรียน โดยการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดึงดูดความสนใจ มีการใสภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว ขอความและเสียงประกอบบทเรียนดังน้ันการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร 
เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนลดความแตกตางระหวางผูเรียน  
เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูตามความสามารถอยางเต็มศักยภาพและผานเกณฑตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เ พ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต 
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู 
เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต หนวยการเรียนรู  เขาใจคอมพิวเตอร  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูเขาใจคอมพิวเตอรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 

 2.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูเขาใจคอมพิวเตอรช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
มีประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑ  

 3.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 5 หอง จํานวน 198 คน ท่ี

เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
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 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 จํานวน 40 คน ท่ีเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  

 ขอบเขตดานเน้ือหา  
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาเปนเน้ือหาในรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูเขาใจคอมพิวเตอร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 4  

  

ขอบเขตของตัวแปร 

  ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร 
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร 

  ตัวแปรตาม  

    1) ดัชนีประสิทธิผล 

    2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ขอบเขตดานเวลา 
  เวลาท่ีใชในการดําเนินการศึกษา การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช  เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
(แบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) ทําการศึกษาตนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 สวนการนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทําการศึกษาปลายภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โดยใชเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 สัปดาห รวม 3 ช่ัวโมง 

 

กรอบแนวคิด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 5 หอง จํานวน 198 คน ท่ีเรียน
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/3 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 จํานวน 40 คน จําแนกเปนนักเรียนชาย 24 คน และนักเรียนหญิง 16 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียน
เปนหนวยสุม  

 เครื่องมือ 

  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การทํางานของ คอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

  2) แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  

  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

      การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบของ ADDIE Model ดังน้ี 

   ข้ันวิเคราะห (Analysis) 

   ข้ันออกแบบ (Design) 

   ข้ันพัฒนา (Development) 

   ข้ันนําไปทดลองใช (Implementation) 

   ข้ันการประเมินผล (Evaluation)  

  ข้ันวิเคราะห (Analysis) 
  ศึกษาศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
พุทธศักราช 2555 จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ประสบการณสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู เน้ือหา/สาระการ
เรียนรู สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกหลังเรียน 
  ศึกษาวิธีการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากเอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

  ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ศึกษาวิธีการการหาคาดัชนีประสิทธิผล จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  ข้ันออกแบบ (Design) 

   1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
   1.1 กําหนดขอบเขตและเน้ือหาท่ีตองการ โดยนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะหมาใชกําหนด
ขอบเขตของเน้ือหา ซึ่งไดเน้ือหาในหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4              
   1.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาจัด
กิจกรรมการเรียนรูแผนละ 1 ช่ัวโมง โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวย มาตรฐาน สาระการเรียนรู 
ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู 
กระบวนการวัดผลประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ รวมท้ังแบบประเมินในดานตาง ๆ  

  2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

       2.1 นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
       2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู  
เขาใจคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 3 เรื่อง ใชจัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน  
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ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย  คําแนะนําสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียน จุดประสงคการเรียนรู  
ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ แหลงการเรียนรูเพ่ิมเติม เน้ือหา แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม และ แบบฝกหัดทายบท  

  3. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  นําขอมูลท่ีไดจากข้ันการวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หนวยการเรียนรูเขาใจ
คอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เปนชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จํานวน  20  ขอ โดยมีเกณฑใหคะแนน ตอบ
ถูกตองได 1 คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน 

  ข้ันพัฒนา (Development) 

   1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู 
   1.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู เสนอตอผูเช่ียวชาญ  
จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา และพิจารณาใหขอคิดเห็น แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข  
   1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญไปทดลองใชเพ่ือหาคุณภาพ
กับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานปงสนุก โดยทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 (แบบหน่ึงตอหน่ึง 
แบบกลุมเลก็ และแบบภาคสนาม) จํานวน 42 คน โดยแบงนักเรยีนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน จากน้ันทํา
การทดลอง 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 การทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง (One-to-One Testing , ครั้งท่ี 2  การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small 
Group Testing) , ครั้งท่ี 3  การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial)  โดยแตละกลุมจะใชนักเรียนในการทดลองไมซ้ํากัน  

   1.3 ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.1 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนและสอดคลองกับวัตถุประสงค จํานวน 30 ขอ เสนอผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบดานความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของขอคําถามและ
ตัวเลือก แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  
   2.2 คัดเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) 
ตั้งแต 0.67 ข้ึนไป 
   2.3 จัดพิมพขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 20 ขอ เพ่ือนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 
   ข้ันนําไปใช (Implementation) 
  เปนข้ันตอนท่ีผูศึกษานําเครื่องมือทุกชนิด ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง
ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชจริงกับ
กลุมเปาหมาย คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานปงสนุก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 40 
คน จําแนกเปนนักเรียนชาย จํานวน 24 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 16 คน ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากข้ันนําไปใชน้ี คือ 
ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ข้ันประเมินผล  (Evaluation) 
  เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนวาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม โดยนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีไดจากการใชจริงกับกลุมเปาหมาย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานปงสนุก จํานวน 40 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนเพ่ือดูความกาวหนาของการเรียน ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาทําการ
วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวย
การเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 อยูในระดับใด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหนวยการเรียนรู เขาใจ
คอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.67 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหนวยการเรียนรู เขาใจ
คอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการ
เรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรคัตวิิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

1.  ผลสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตหนวยการเรียนรู  
เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ระดับความเหมาะสม 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม นอยท่ีสุด 

ระดับความเหมาะสม 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม นอย 

ระดับความเหมาะสม 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง 

ระดับความเหมาะสม 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก 

ระดับความเหมาะสม 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม มากท่ีสุด 

 
ตาราง 1   แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร  
    ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

ท่ี รายการประเมิน 
N=3 

𝐗� S.D ระดับความเหมาะสม 

1 ดานเน้ือหา 

1.1 แผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับหนวย 

การเรียนรูท่ีกําหนดไว 

1.2 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนถูกตอง 

ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 

1.3 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมให 

นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

1.4 กิจกรรมการเรียนรูแบงเปนข้ันตอนตาม 

ความเหมาะสม 

1.5 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 

5.00 

 

4.67 

 

4.67 

 

4.67 

 

4.67 

 

0 

 

0.58 

 

0.58 

 

0.58 

 

0.58 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 
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เฉลี่ย 4.57 0.56 มากท่ีสุด 

2 ดานกราฟกและการออกแบบ 

2.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 

2.2 ความเหมาะสมขององคประกอบหนาจอ 

2.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 

2.4 มีแหลงเรียนรูเพ่ิมเติมใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียน 

ตองการ 

2.5 ปุมควบคุมบทเรียนใชงายและมีความชัดเจน 

2.6 บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 

 

4.67 

5.00 

5.00 

4.67 

 

4.33 

4.67 

 

0.58 

0 

0 

0.58 

 

0.58 

0.58 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.72 0.38 มากท่ีสุด 

3 ดานการประเมินผล 

3.1 แบบทดสอบมีความสอดคลองกับเน้ือหา 
3.2 แบบทดสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู 

3.3 เน้ือหาการทดสอบมีความเหมาะสมกับระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

3.4 เน้ือหาในแบบทดสอบมีความยากงายท่ีเหมาะสม 

3.5 จํานวนขอสอบเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

 

5.00 

4.67 

 

4.67 

 

4.67 

4.67 

 

0 

0.58 

 

0.58 

 

0.58 

0.58 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.73 0.46 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.67 0.49 มากท่ีสุด 

จาตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยภาพรวมมีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 
4.67 เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานท่ีมีความเหมาะสมสูงสุดคือ ดานการประเมินผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73รองลงมาคือ 
ดานกราฟกและการออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานเน้ือหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 
  1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  เขาใจคอมพิวเตอร  
ตามเกณฑ 80/80 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ไปทดลองใชกับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ในปการศึกษา 2559 ซึ่งไดคาประสิทธิภาพ แบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม  
ดังตาราง ท่ี 2 3 และ 4 

 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร 
     ตามเกณฑ 80/80 แบบหน่ึงตอหน่ึง (3 คน) 

N 
ระหวางเรียน หลังเรียน คา

ประสิทธิภาพ A ∑X 𝑬𝟏 B ∑X 𝑬𝟐 

3 60 152 84.44 20 52 86.67 84.44/86.67 

จากตาราง 2 พบวา เมื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผานกระบวนการการเรียนการสอน 
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร นักเรียน 3 คน ทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
ไดถูกตอง รอยละ 84.44 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 86.67  

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 



1192 

 

 

ซึ่ งบท เ รี ย นคอม พิว เตอร ช ว ยสอนมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  84.44 /86.67 เป น ไปตาม เกณฑ ท่ี กํ าหนด 
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร  
     ตามเกณฑ 80/80 แบบกลุมเล็ก (9 คน) 

N 
ระหวางเรียน หลังเรียน คา

ประสิทธิภาพ A ∑X 𝑬𝟏 B ∑X 𝑬𝟐 

9 60 453 83.89 20 154 85.56 83.89/85.56 

จากตาราง 3 พบวา เมื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผานกระบวนการการเรียนการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร นักเรียน 9 คน ทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดถูกตอง  
รอยละ 83.89 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 85.56 ซึ่งบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 83.89/85.56 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร 
      ตามเกณฑ 80/80 แบบภาคสนาม (30 คน) 

N 
ระหวางเรยีน หลังเรียน คา

ประสิทธิภาพ A ∑X E1 B ∑X E2 

30 60 1474 81.89 20 520 86.67 81.89/86.67 

จากตาราง 4 พบวา เมื่อนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผานกระบวนการการเรียนการสอนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร นักเรียน 30 คน ทําแบบทดสอบระหวางเรียนไดถูกตอง  
รอยละ 81.89และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนไดถูกตอง รอยละ 86.67ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพ 81.89/86.67เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 
2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู 
เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

ตารางท่ี 5   แสดงผลการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวย 

    การเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม 
คาผลรวมคะแนน
สอบกอนเรียน 

คาผลรวมคะแนน
สอบหลังเรียน 

ดัชนีประสิทธิผล
(EI) 

40 20 366 692 0.75 

จากตารางท่ี 5 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  
หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาเทากับ 
0.75 คิดเปนรอยละ 75 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
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ตารางท่ี 6  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  
   ท่ี เ รี ยนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต  หนวยการ เรียนรู  

     เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

คะแนนสอบ 
จํานวนนักเรียน

(N) 
คาเฉลี่ย(𝐗�) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ผลตาง
คะแนน 

(D) 
t-test 

กอนเรียน 40 9.15 2.68 
8.15 15.38 

หลังเรียน 40 17.3 1.90 

t (0.5,39) = 1.6849 

จากตารางท่ี 6 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานปงสนุก ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 4 มีคะแนนกอนเรียนทากับ X �= 9.15 คิดเปนรอยละ 45.75 และคะแนนหลังเรียนทากับ X �= 17.3 คิดเปนรอยละ 86.5 
แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 

สรุปผลการวิจัย   

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีควาสอดคลอง
ขององคประกอบตางๆ โดยภาพรวมมีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 มีคาระดับควาเหมาะสม 
มากท่ีสุด และ คาประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 84.44/86.67, 83.89/85.56 
และ81.89/86.67 ตามลําดับ 

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  เขาใจคอมพิวเตอร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาเทากับ 0.75 คิดเปนรอยละ 75.00 แสดงวาผูเรียนมีการเรียนรูท่ีกาวหนาข้ึน 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  
เขาใจคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  เขาใจคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 4  
ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังน้ี 

1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู เขาใจคอมพิวเตอร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 เรื่อง โดยภาพรวม
มีความสอดคลองในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ซึ่งทําใหบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีความนาสนใจ สามารถดึงดูดใหผูเรียน
สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนและกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู ผูเรียนสามารถกลับมาทบทวน
เน้ือหาเดิมได ทําใหผูสอนไมเสียเวลาในการสอนเรื่องเดิม อีกท้ังผูเรียนยังเกิดความเพลิดเพลิน และสนุกสนานในการเรียน
อีกดวย นอกจากน้ียัง ไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และไดนําไปทดลองใชจํานวน 3 ครั้ง (แบบหน่ึงตอหน่ึง, 
แบบกลุมเล็ก,แบบภาคสนาม) กอนท่ีจะนํามาใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของ จันนิภา อิศรัตน (2553) ได ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมิเดีย เรื่อง สารก่ึงตัวนํา ไดโอด และทรานซิสเตอร ในสวนของการสรางลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนน้ัน ไดมีการนําระบบฐานขอมูล มาใชในโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีได
สรางข้ึน เพ่ือให สามารถนําไปใชกับผูเรียนหลายๆคนและสามารถเก็บบันทึกเสียงขอมูลการเรียนของผูเรียนแตละคน
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เอาไวได ผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเน่ือง ตามแตโอการสของผูเรียนแตละคนจากการประเมินคุณภาพดานสื่อการ
สอนโดยผูเชียวชาญ พบวาระดับความเหมาะสมอยูในเกณฑดี และสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน มีผูเชียวชาญบาง
ทานไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เชน ปริมาณเน้ือหาบางเฟรมมากเกินไป หรือการใชสีในรูปภาพประกอบเน้ือหาบางรูปยัง
ไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําความคิดเหลาน้ีมาแกไขและปรับปรุง กอนท่ีจะนําบทเรียนไปใช ในการทดลองจริงกับกลุม
ตัวอยาง 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีไดทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานปงสนุก ภาคเรียนท่ี 2 รวมท้ังสิ้น 160 คน โดยทดลองใช 3 ครั้ง ซึ่งไดคาประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอหน่ึง 
แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 84.44 /86.67 , 83.89/85.56 และ 81.89/86.67 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด คือ 80/80 ท้ังน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาวิธีการ 
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรสวยสอนตามเอกสารท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือกําหนดขอบเขต 
และเน้ือหาท่ีตองการ โดยผานการตรวจสอบของผูเชียวชาญทุกข้ันตอนและไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยไดมีการแบงเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปน 3 ซึ่งแตละเรื่องมีความสัมพันธกันและเน้ือหาท่ีนํามาใช
เปนการเรียนลําดับจากบทเรียนท่ีงายไปสูบทเรียนท่ียาก ไดแก สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร และองคประกอบของคอมพิวเตอร  โดยผูวิจัยนําทฤษฏี ADDLE MODEL มาชวยในการออกแบบ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีข้ันตอนการออกแบบ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันวิเคราะห ,ข้ันออกแบบ ,ข้ันพัฒนา ,ข้ันนําไปใช 
,และข้ันประเมินผล อีกท้ังผูวิจัยไดนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) มาชวยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมี  วัตถุประสงค  คําแนะนํา สถานการณปญหา ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ เ น้ือหา  
แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม และ แบบทดสอบ เปนสวนประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนาถ ประทุมเทา (2554) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน โดยรวมเทากับ  84.88/82.50 หมายความวา ผูเรียนทําคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม ทดสอบระหวางเรียน
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 84.88 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนคิดเปนรอยละ 82.50  
ซึ่งมีคาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ผูศึกษาไดพัฒนาบทเรียนให 
เหมาะสมกับวัย ระดับความรูความสามารถของเนนใหสื่อสรางความเราใจใหกับผูเรียนเนนความแตกตางระหวางบุคคล 
โดยการสรางคําถามใหผูเรียนไดตอบหรือคิดระหวางการเรียนเน้ือหาอยางเหมาะสม โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากน้ี
บทเรียนมีท้ัง ตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและไดนําไปทดลอง
ใชกอนท่ีจะนํามาเก็บขอมูลจริงจึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา เขาใจคอมพิวเตอร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีคาเทากับ 0.75 คิดเปนรอยละ 75 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู ท้ังน้ีเน้ือจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรยีนท่ีเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน มีการใชงานคอมพิวเตอรท่ีงายตอการเขาใจ
ของผูเรียน มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและขอสอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา จึงทําใหผูเรียน 
มีความสนใจในบทเรียนมากกวาการเรียนการสอนปกติ แกท้ังยังมีแบบฝกหัดท่ีทําใหผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหา 
มากข้ึน เพราะบทเรียน ยังไดผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และไดนําไปทดลองใชจํานวน 3 ครั้ง (แบบหน่ึงตอหน่ึง, 
แบบกลุมเล็ก,แบบภาคสนาม) แลวนํามาปรับปรุงแกไขหลายครั้งกอนท่ีจะนํามาใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางจึงทําให
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบมีความสมบูรณ จึงทําใหผูเรียนนําความรูท่ีไดจากบทเรียนไปพัฒนา
ความรูของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ มยุรี  ปะวันนา (2554) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนมีคาเทากับ 0.62 ซึ่งหมายความวามีความรู เ พ่ิมหรือมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 62  
เน้ือจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีมีท้ังภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว สรางความพอใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน 
มีความสุขกับการเรียน และสามารถเรียนรูไดตามความตองการ 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนมีคะแนนกอนเรียนทากับ X�= 9.15 คิดเปนรอยละ 45.75 และคะแนนหลังเรียนทากับ X� = 17.3 คิดเปน 
รอยละ 86.5 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
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ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว แสดงวาการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน ทํา
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความกาวหนาทางการเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผูเรียนไดทบทวนเน้ือหาใน
บทเรียนไดตามความพอใจ อีกท้ังบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนยังมีเสียงและภาพเคลื่อนไหวท่ีใชกระตุน
ความสนใจของผูเรียนทําใหผูเรียนเรียนดวยความสนุก เพลิดเพลิน มีความสนใจ ในเน้ือหามากข้ึน และผูวิจัยไดจัดทํา
แบบฝกหัดและแบบทดสอบของบทเรียนแตละหนวยเพ่ือใหนักเรียนไดฝกหัด อีกท้ังยังชวยใหเกิดทักษะและความรูใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากข้ึน และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคําอธิบายชัดเจนทําใหผูเรียนเขาใจ 
ในการใชบทเรียนไดงายข้ึน ซึ่งผลงานวิจัยในครั้งน้ีสอดคลองกับผลงานของ วรวุฒ บุระวัฒ (2553) ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผู เรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังน้ีเปนเพราะวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีการนําเสนอเน้ือหาเขาใจงาย ผูเรียนมีโอกาส
เรียนรูและคนพบดวยตนเอง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอีกท้ังผูเรียน ไดทราบผลการทดสอบของตนเองทันทีท่ี
เรื่องน้ันจบ และ นัฐติยา สอนสุภาพ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
สวนประกอบหลักและหลักการใชงานคอมพิวเตอร พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมีความแตกตางอยามีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ 0.5 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้ งไวแสดงวาการสอนโดยใชบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหนักเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนมีความกาวหนาของการเรียน ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผูเรียนไดทบทวนเน้ือหาในบทเรียนได 
ตามความพอใจทําใหผูเรียนมีความรูเทากันลดความแตกตางทางสติปญญา เสียงดนตรี และภาพเคลื่อนไหวท่ีใชกระตุน
ความสนใจของผูเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ผูสอนและผูเรียนจะตองมีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร หากไมมีความชํานาญอาจทําใหเกิด

ความลาชาในการเรียนรู 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มี Web browser บางตัวท่ีไมสามารถเปดได 

ดังน้ันควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรกอนในงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. ผูสอนควรเตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีกอนท่ีจะทําการเรียนการสอนสอน หากเกิด

ปญหาจะไดทําการแกไขไดทันที 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1.การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเน้ือจากมีเวลาในการศึกษาไมมากผูวิจัยจึงไมไดนําเอาแบบทกสอบไปหาคา

ความคาความยากงาย และอํานาจจําแนก การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําแบบทดสอบไปหาคาความคาความยากงาย และ
อํานาจจําแนก เพ่ือใหแบบทดสอบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.การทําวิจัยเรื่องน้ีควรศึกษาหลักการ ทฤษฎีในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิธีการสอน
ท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําไปใชในการทําวิจัยครั้งตอไปใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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การศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 

Study of Performance for Integrated Teaching by Information and Technology  
of Computer Teachers for Primary Education in Kamphaeng Phet Province 

 
ธิดารัตน  ทวีทรัพย1  และวิวัฒน  ทวีทรัพย2  

Thidarat Taweesup1  and  Wiwat  Taweesup1   

 
1 อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร และ 2)เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของครู
สอนรายวิชาคอมพิวเตอรดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
จํานวน 50 คน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559 โดยการสุมเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
แบบสอบถามจํานวน 5 ตอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยน และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะของครูตอการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยน 4.18 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานความรูอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.05 ดานทักษะอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.16 และดานเจตคติ
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.32 
 2. สมรรถนะของครูตอการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะของคร ู/ การสอนแบบบูรณาการ / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
Abstract 

The purposes of this research were to 1. study of performance for Integrated teaching by 
information and technology of computer teachers for primary education in Kamphaeng Phet 
Province and 2. compare performance for Integrated teaching by information and technology of 
computer teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province. The populations of this 
study were 50 specific random sample of Kamphaeng phet primary school computer teachers 
and the sample must be under the primary school service area office zone 1 and 2. 
Questionnaire was employed as a tool in this research to collect data. It was divided into 5 part ; 
part 1: general information of population, part 2: information and communication technology, 
part 3: knowledge of the competency of teachers to develop integrated teaching with 
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information and communication technology, part 4: skill competency of teachers to develop 
integrated teaching with information and communication technology, and part 5: attitude 
competency of teachers to develop integrated teaching with information and communication 
technology. This research data were analyzed by using percentage, mean and Standard Deviation. 
 The result founded were: 

1. performance for integrated teaching by information and technology of computer 
teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province by personal information of gender, 
age, experience and education were at high level. The overall average was 4.18 when considering 
by aspects, the average of attitude was at high level ,4.05, following by skill, 4.16 and the last 
one was knowledge, 4.32. 

2. performance for Integrated teaching by information and technology of computer 
teachers for primary education in Kamphaeng Phet Province  which estimated by knowledge, skill 
and attitude founded that the level of use did not differ at .05 level of significant. 
 
Keywords: Competency of Teachers / Integrated / Information and Technology 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีเช่ือมตอในระบบอินเทอรเน็ต เชน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมี
เว็บไซตสําหรับเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารตางๆ เปนตน แมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ประโยชนและสามารถชวยอํานวยความสะดวกในดานตางๆ แตในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง และอาจกอใหเกิด
ภัยอันตรายหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติราชการไดเชนกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมเปลี่ยนจาก
สังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศทําใหระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแหงชาติไปเปนเศรษฐกิจโลกท่ีทํา
ใหระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเช่ือมโยงของเครือขายสารสนเทศทําใหเกิดสังคมโลกาภิวัฒน
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหองคกรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากข้ึน หนวยธุรกิจมีขนาดเล็ก
ลง และเช่ือมโยงกันกับหนวยธุรกิจอ่ืนเปนเครือขาย การดําเนินธุรกิจมีการแขงขันกันในดานความเร็ว โดยอาศัยการ
ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลไดงาย
และรวดเร็ว ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก  เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี  
เทคโนโลยีทําใหการสรางท่ีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินคาและใหบริการตางๆ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษยมากข้ึน เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมาก  มีราคาถูกลง  
สินคาไดคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งใหบริการดานขอมูล  ขาวสารดวยกลไกอิเล็กทรอนิกส ทําใหมีการ
ติดตอสื่อสารกันไดสะดวก  รวดเร็วตลอดเวลา  จะเห็นวาชีวิตปจจุบันเก่ียวของ กับเทคโนโลยีเปนอันมาก  ซึ่งสวน
ใหญใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญมากยิ่งสําหรับครู และนโยบายภาครัฐโดยนโยบายของ
รัฐบาล ครูจะตองไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเรงดวน เพ่ือใหสามารถชวยนักเรียนได ในการน้ี 
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติของครูตลอดจนจะตองมีการวางมาตรฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ท่ีเหมาะกับครูซึ่งมาตรฐานน้ีสามารถชวยใหครูทุกคนจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารไดอยางเปนระบบ สภาพปจจุบันการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสวนใหญยึดติดอยูกับ
รูปแบบเดิม ๆ ไมคอยเปลี่ยนแปลงการนําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนคอนขาง
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- สมรรถนะของครูดานความรู 

- สมรรถนะของครูดานทักษะ 

- สมรรถนะของครูดานเจตคต ิ

นอยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีท่ีเขามา จนบางครั้งทําใหประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลด
นอยลงไป ครูผูสอนจึงจําเปนจะตองมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน มีการใช
เทคโนโลยีทางดานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมอยูดวย (ชัยยุทธ ราษฎรสภา, 2554) 
 กระบวนการเรียนรูจัดเปนสวนหน่ึงในการจัดการความรู (Knowledge Management) และเปนข้ันตอน
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน แตเน่ืองจากความสามารถในการเรียนรูและรับรูของผูเรียนแตละคนไมเทาเทียมกัน และ
ดวยขอจํากัดของระยะเวลาในการเรียน การหาแนวทางการสื่อสารของครูผูสอนไปยังผูเรียนดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
และมีความเขาใจ ครูผูสอนจึงตองมีสมรรถนะตอการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนนท่ีองครวมของเน้ือหามากกวาองคความรูของแตละวิชาและเนนท่ีการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนสําคัญยิ่งผูเรียนไดรับความรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและสัมพันธกับชีวิตจริง ทําใหสามารถนําความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตของตนเองได (แจมจันทร ทองสา, 2546) 
 ดังน้ันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาจะชวยปรับคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนสังคมไทย
ไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ันครูผูสอนท่ีมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ รวมถึงสมรรถนะพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูสอนและสงเสริมการจัดการใหผูเรียนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะเลือกรับและรวบรวม
ขอมูลขาวสารและสารท่ีตนเองสนใจ  แลวนํามาสรางเปนองคความรูใหมของตนเองดวยกระบวนการตาง ๆ อยาง
เปนระบบ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอ
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากร ไดแก ครผููสอนระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 217 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 
      กลุมตัวอยาง ไดแก ครผููสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ประถมศึกษาศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู จํานวน 50 คน ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2559 โดยการสุมเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
      ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา 
      ตัวแปรตาม ไดแก สมรรถนะของครูดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติตอการพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 
 

 
 

สถานภาพสวนบุคคล  



1200 
 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย 

     การศึกษาครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดบัช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร เปนแบบสอบถามประเภทตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 

1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสารตาง ๆ เก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการสรางท่ีเปน
แนวคิดทฤษฎี เน้ือหาและงานวิจยัท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคดิในการสรางเครื่องมือใหตรงและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
การวิจัย 

2. ดําเนินการรางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีประกอบดวยขอมูลสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณทํางาน วุฒิการศึกษา และสถานท่ีทํางาน (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (Checklist) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานความรู (Rating Scale) 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานทักษะ (Rating Scale) 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ดานเจตคต ิ(Rating Scale) 
 แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอย 
  1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 
3. นําแบบสอบถามท่ีรางข้ึนนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองดานความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )  ท้ังน้ีแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.60 – 1.00  

4. นําผลการตรวจสอบแกไข และขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเครื่องมือและ
จัดพิมเปนเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมประชากร 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัย จากมหวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สงไปยังโรงเรียนและ ขอความรวมมือจาก

ครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร ระดับช้ันประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะห
เก็บรวบรวมขอมูล  

3. ผูวิจัยแจงกําหนดการตอบแบบสอบถามกลับคืนภายใน 30 วัน 
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยไดแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด 50 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

จากน้ันตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
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1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหไดขอท่ีครบถวนถูกตองตามท่ีกําหนดไว 
2. นําขอมูลท่ีตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวไปประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
      ในการวิเคราะหขอมูลไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
           1. การหาคาสถิติรอยละ (%) 

           2. การหาคาเฉลี่ย ( x ) 
           3. กาหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สรุปผลการวิเคราะหสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร  

สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรครูระดับช้ัน
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สมรรถนะการสอนของครูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานเจตคติ รองลงมาคือ ดานทักษะ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 
คือ ดานความรู เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 
 ดานความรู 
  สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานความรูภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05)  เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication)อยูในระดับมาก ( x = 4.11)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.05)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.03)   
 ดานทักษะ 
  สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานทักษะภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication) อยูในระดับมาก ( x = 4.20)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.15)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.13)   
 ดานเจตคต ิ
  สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานเจตคติภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32) เมื่อแยกเปนราย

ดาน พบวา ทานมีความตระหนักถึงเจตคติของครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.49) รองลงมา คือ ทานไม

ละเมิดลิขสิทธ์ิตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.39) และลําดับสุดทาย ทานมีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( x = 4.14) 
 2. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล 
  ในภาพรวมทุกดานผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชรแสดงตามสถานพสวนบุคคลไดแก เพศ 
อายุ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ัน
ประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะและดานเจตคติ  

 1.1 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05)  เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication)อยูในระดับมาก ( x = 4.11)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.05)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.03)  ซึ่งสอดคลองกับ ปยธนว เบญแทพ
รัศมี (2559) ไดใหคํานิยามและประเภทของสมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะท่ี
บุคคลท่ัวไปพึงมีน้ันประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติและการมีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในดาน
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สมรรถระครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู 
ทักษะ เจตคติ และความสามารถท่ีครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
และไดใหความหมายของ ความรูพ้ืนฐานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge 
Basic ICT) ไดวา การมีสมรรถนะในการใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชปรกอบการทํางานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน จันมะณี (2552)ไดใหความรูเก่ียวกับการเลือกสรร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม การมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสารจะทําใหครูผูสอนสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลในทางปฏิบัติในสังแหงความรูเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาะในการดํารงชีวิตไดอยางท่ีควร
จะเปนเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในโลกยุคปจจุบันท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยี 
 1.2 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานทักษะภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.16) เมื่อแยกเปนราย
ดาน พบวา ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเพ่ือการติดตอสื่อสาร (ICT for 

Communication) อยูในระดับมาก ( x = 4.20)  รองลงมาคือ ความรูดานการรับรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Technology Information Literacy) ( x = 4.15)  และลําดับสุดทาย ความรูดานความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที(Knowledge basic ICT) ( x = 4.13)  ปยธนว เบญแทพรัศมี (2559) ไดให
คํานิยามและประเภทของสมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะท่ีบุคคลท่ัวไปพึงมีน้ัน
ประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติและการมีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษา สมรรถนะครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู ทักษะ เจตคติ 
และความสามารถท่ีครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และไดให
ความหมายของ ความรูพ้ืนฐานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge Basic ICT) 
ไดวา การมีสมรรถนะในการใชคอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชประกอบการทํางานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
โดยครูผูสอนจะตองเปนผูมีทักษะการรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมและรอบดาน กาวทันการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เลือกใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนกับการจัดการเรียนการสอน มุงเนนและ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูของผูเรียน และมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ครูจะตองมีเทคนิควิธีการในการจัด
กระบวนการเรียนรู สิ่งแวดลอม สื่อ และนวัตกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาท้ังตัวครูและผูเรียนอยู
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ตลอดเวลา และไดสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริรัตน จันมะณี (2552) โดยมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมกับหลักสูตร เน้ือหาและวัตถุประสงค ดังน้ัน
ครูผูสอนสามารถนําทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรู โดยมี
ความเช่ียวชาญดานความรู ความเขาใจ ซึ่งเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การอาน การเขียน การคิด
วิเคราะห การแกปญหา และการคํานวณ มีความเช่ียวชาญดานเทคนิค ซึ่งเปนองคประกอบพ้ืนฐานและ
องคประกอบตาง ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเช่ียวชาญดานไอซีที ซึ่งเปนทักษะท่ีบูรณาการทักษะ
พ้ืนฐานดานรูคิด ในชีวิตประจําวันกับทักษะทางดานเทคนิค และสามารถนํามาประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ท้ังงานท่ีงายไปจนถึงงานท่ีมีความซับซอน ไดอยางมีประสบการณ กลาวคือความ
เช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 
 1.3 สมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ในดานเจตคติภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.32) เมื่อแยกเปนราย

ดาน พบวา ทานมีความตระหนักถึงเจตคติของครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.49) รองลงมา คือ ทานไม

ละเมิดลิขสิทธ์ิตาง ๆ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 4.39) และลําดับสุดทาย ทานมีเจตคติทางบวกตอเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( x = 4.14)ซึ่งสอดคลองกับ ปยธนว เบญแทพรัศมี (2559) ไดใหคํานิยามและประเภทของสมรรถนะ
ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไววา สมรรถนะท่ีบุคคลท่ัวไปพึงมีน้ันประกอบดวยความรู ทักษะ เจตคติ
และการมีพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความสามารถในดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สมรรถระครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก็เชนกัน จะเปนการระบุถึงความรู ทักษะ เจตคติ และความสามารถท่ีครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพึงมีเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และไดใหความหมายของ ความรูพ้ืนฐานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกละการสื่อสารหรือไอซีที (Knowledge Basic ICT) ไดวา การมีสมรรถนะในการใช
คอมพิวเตอรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชปรกอบการทํางานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับผลการวิจัย
ของศิริรัตน จันมะณี (2552) โดยมีเจตคติในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใชในการจัดการเรียน
การสอน และมีเจตคติในการรับผิดชอบตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย การมีจิต
สาธารณะในการใหบริการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื้อสาร ความตระหนักถึงการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางท่ีถูกตองไมขัดขอตอศีลธรรมและกฏหมาย ความมีวินัยในตนเอง
และเคารพกฏเกณฑในการใชคอมพิวเตอรและเครือขายภายในสถานศึกษา ความรับผิดชอบตอขอมูลท่ีนํามใช 
รวมถึงการไมละเมิดลิขสทิธ์ิตาง ๆ และการตระหนักถึงการใชภายใตพระราชบัญญตัิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูสอนรายวิชา
คอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร แสดงตามสถานภาพสวนบุคคล 
 ในภาพรวมทุกดานผูตอบแบบสอบถามมีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอรระดับช้ันประถมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชรแสดงตามสถานพสวนบุคคลไดแก เพศ 
อายุ ประสบการณทํางานและวุฒิการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีสมรรถนะการสอนแบบบูรณาการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลองกับ ปรัชญานันท นิลสุข (2533) เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยดานตาง ๆ ทุกดาน และทุกหนวยงานไดนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับงานของตัวเอง โดยใช
ขอมูลขาวสาร ความรูใหมท่ีทันสมัยมากข้ึน บุคคลท่ีเช่ียวชาญในการแสวงหาความรู การปรับประยุกตใชเครื่องมือใน
การแสวงหาความรูในรูปแบบตาง ๆ ยอมมีขอไดเปรียบในการดําเนินชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนเครื่องมืออยาง
หน่ึงท่ีชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชัวิต ดังน้ันจะเห็นไดวา
สถานภาพสวนบุคคลของครูผูสอน มีสมรรถนะของครูตอพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมแตกตางกัน ซึ่งหากครูผูสอนไดนําเทคโนโลยีสารสน มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนจะชยปรับ
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คุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ดังน้ันครูผูสอนท่ีมีความรู ความเขาใจ 
ทักษะ เจตคติ รวมถึงสมรรถนะพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนผูสอนและสงเสริมการจัดการใหผูเรียนมี
สิทธิเสรีภาพท่ีจะเลือกรับและรวบรวมขอมูลขาวสารและสาระท่ีตนเองสนใจแลวนํามาสรางเปนองคความรูใหมของ
ตนเอง ดวยกระบวนการตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1. ควรมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ แกครูผูสอนให

อยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ เพ่ือสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     2. ควรสนับสนุนใหครูผูสอนใชเทคโนโลยีในการบูรณาการการเรียนการสอนใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเกิด
ความชํานาญและประโยชนสูงสุด 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูผูสอนโดยการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการในฝกอบรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกครูผูสอน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏคีอนสตรัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูล 
และชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 

Development of Computer-Assisted Instruction Based on Constructivist Theory of Data 
Communication Equipment and Computer Network Types for Develop to Learning Achievement of 

Grade 8 
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏ ี

คอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การใชงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามทฤษฏีคอนสตรัค

ติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 3) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสาร

ขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 กลุมตัวอยาง 

ท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2/2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหจิตตอารีฯ จํานวน 35 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยการเลือกหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยประกอบดวย 1)แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน รอยละ และ t-test   

ผลการวิจัยพบวา  

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอรหนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย

คอมพิวเตอรมีความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ไดแก ดานคําช้ีแจงการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหา/

ภาษา ดานการนําไปใช เทากับ 4.71 อยูในระดับมากท่ีสุด และบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนมีประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอ

หน่ึง กลุมเล็ก และแบบภาคสนาม เทากับ 91.25/95.00 91.67/90.00 และ 90.28/94.77  

2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา คอมพิวเตอร หนวยการ

เรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร  

หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 อยูในระดับมาก

ท่ีสุด 
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คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

Abstract 

 The research objectives were to 1. develop and study the efficiency of computer-assisted  
instruction  based on constructivist theory of data communication equipment and computer network 
types for develop to learning achievement of Mathayom Suksa 2 students 2. compare achievement of 
students using pretest and posttest with computer assisted teaching based on the constructivist theory 
and 3. evaluate the satisfaction of Mattayom 2 students by learning with computer assisted teaching 
based on the constructivist theory. The populations of this research were 35 students in semester 1 in 
academic year 2017 with stratified random sampling. The research instruments were the four lesson 
plans, the achievement test, the questionnaire of the opinion of computer-assisted instruction based on 
constructivist theory of data communication equipment and computer network types. The data were 
analyzed by mean, standard deviation and were compared by t-test. 

The results found were as follows.  

1. The computer-assisted instruction using the constructivist theory was effective and relevant 

with E1/E2 = 91.25/95.00 91.67/90.00 and 90.28/94.77 

2. The achievement with learning achievement on data communication equipment and 

computer network types was significantly higher than before  

3. The result of the opinion of Mattayom 2 students learning with computer assisted teaching 

based on the constructivist theory was at the highest level (X�=4.88) 

 

keywords : Computer Assisted Instruction / Constructivist Theory /achievement 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.  
2553 ซึ่งเปนกฎหมายแมแบบทางการศึกษาของประเทศไทย หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา  มาตรา 24 (5) ไดกลาว
วา การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ กระบวนการเรียนรู ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ ประเภทตาง ๆ และในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา มาตรา 64 กลาววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ ทางวิชาการ 
สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถใน การผลิต จัดใหมีเงิน
สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท้ังน้ี โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542)  
 ในศตวรรษท่ี 21 การจัดกระบวนการเรียนรู จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผูบรรยายมาเปนคณะครูรวมกัน
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผู
อํานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเขาถึงองคความรูผานวิธีการตางๆ โดยเฉพาะผาน เทคโนโลยี ใหเขาถึง
ความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง นําความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในหองเรียน เรียกกระบวนการเรียนรูแบบน้ีวา 
Active Learning ท่ียึดนักเรียนเปนศูนยกลาง มาเปนการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีคณะครูรวมกันออกแบบกิจกรรม  
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ใหนักเรียนใชเปนเครื่องมือไปเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูอํานวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือ 
การเขาถึงองคความรูดวยวิธีการตาง ๆ  โดยผานเทคโนโลยี ใหเขาถึงความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวางเรียกกระบวน 
การเรียนแบบน้ีวา นักเรียนเปนศูนยกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) ดังท่ี วิจารณ พาณิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือ
การดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 วา สาระวิชามีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา 
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคน
สามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได โดยการสงเสริมความเขาใจในเน้ือหาวิชาแกนหลัก และ
สอดแทรกทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังน้ี ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและการรวมมือ  ทักษะดานสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรูเก่ียวกับสื่อและความรูดานเทคโนโลยี รวมถึงทักษะดานชีวิตและ
อาชีพการเรียนการสอนในช้ันเรียนน้ันมีวิธีท่ีมากมายหลายเทคนิคท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหกับ
ครูผูสอนไมวาจะเปนการอธิบายจะสาธิตหรือการบรรยายหรือวิธีการอ่ืนๆ วิธีการหน่ึงท่ีจะนํามาพัฒนาปรับปรุงการเรียน 
การสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาเขามาชวยพัฒนา 
การเรียนการสอน เพ่ิมผลผลิตทางการศึกษาหรือคุณภาพทางการศึกษาใหสูงข้ึนเน่ืองจากการเรียน การสอนการสอนท่ัวไป
น้ันครูผูสอนไมสามารถใหความสนใจเปนพิเศษแกผู เรียนคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะบางครั้งอาจทําใหผู เรียนบางคน  
ไมสามารถติดตามเน้ือหาไดครบถวนและดวยเวลาการเรียนการสอนของครูท่ีจํากัด ทําใหผูเรียนหรือผูรวมช้ันคนอ่ืนๆ  
ไมสามารถเรียนรูหรือหาคําตอบจากสื่อนวัตกรรมและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทเรียนไดดังน้ันจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนท่ีเปนแบบจําลองชวยสอน (simulation learning) และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน Computer Aided 
Instruction หรือ CAI ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองตอระบบการเรียนท่ีมีผูเรยีนเปนศูนยกลางโดยคํานึงถึงวาผูเรียนจะตองศึกษาดวย
ตนเองความแตกตางระหวางบุคคล สิทธิของนักเรียนท่ีเขามีสิทธ์ิจะไดเรียนมากท่ีสุดเทาความสามารถของผูเรียนจะอํานวย
ท้ังน้ีเปนการนําความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีการแสดงเน้ือหาตามลําดับท่ีแตกตางกันดวยบทเรียน  
ท่ีเตรียมไวอยางเหมาะสมและยังมีแบบจําลองเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน (นันธิดา พงศสระพัง.2554) 
        บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction ) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก 
แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ี ใกลเคียงกับ 
การสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุดโดยมีเปาหมายท่ีสําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิด 
ความตองการท่ี จะเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางท่ีดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิด
การเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมท้ังการไดรับผลปอนกลับ (FEEDBACK) นอกจากน้ียังเปนสื่อท่ีสามารถ
ตอบสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถท่ีจะประเมิน และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนได
ตลอดเวลามีเปนองคประกอบสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4 ประการ ไดแก 1) สารสนเทศ (Information) 
หมายถึง เน้ือหาสาระท่ีไดรับการเรียบเรียง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดรับทักษะอยางหน่ึงอยางใดตามท่ีผูสรางได
กําหนดวัตถุประสงคไว การนําเสนออาจเปนไปในลักษณะทางตรง หรือทางออมก็ได ทางตรง ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนประเภทติวเตอร เชน การอาน จํา ทําความเขาใจ ฝกฝน ตัวอยาง การนําเสนอในทางออม  ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมและการจําลอง 2) ความแตกตางระหวางบุคคล(Individualization) การตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล คือลักษณะสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บุคคลแตละบุคคลมีความแตกตางกัน 
ทางการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อประเภทหน่ึง จึงตองไดรับการออกแบบใหมีลักษณะท่ีตอบสนองตอ
ความแตกตางระหวางบุคคลใหมากท่ีสุด 3) การโตตอบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนการเรียน การสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดมากท่ีสุดและ  
4) การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบน้ีถือเปนการ เสริมแรงอยางหน่ึง
การใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการท่ีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณจะตองมีการ ทดสอบหรือ



1208 
 

 

ประเมินความเขาใจของผูเรียนในเน้ือหาหรือทักษะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สามารถแยกประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอร 1) ประเภทการสอน (Tutorial)  เปนแบบผูชวยสอน  คอมพิวเตอรจะทําหนาท่ีสอน  โดยเสนอเน้ือหาใหผูเรียน
ไดศึกษา  ตอจากน้ันจะมีการตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ  หากตอบไมไดก็จะไดรับคําแนะนําเน้ือหาน้ันใหม  และใหตอบคําถาม
ใหมจนกวาจะเขาใจ  โปรแกรมจะเสนอบทเรียนใหมและเนนใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  ซึ่งคําตอบอาจตอบไดหลายวิธี  
เปนประเภท CAI ท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด 2) ประเภทฝกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)  เปนการใหผูเรียนไดทํา
แบบฝกหัดหลังจากท่ีไดเรียนเน้ือหาน้ัน ๆ แลว หรือมีการฝกซ้ํา ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะหรือเปนการแกปญหาแบบทองจํา 
เชนการฝกทองจําคําศัพท ฝกบวก ลบ คูณ หาร เปนตน 3) ประเภทสถานการณจําลอง (Simulation)  CAI แบบน้ีออกแบบ
เพ่ือสอนเน้ือหาใหมและทบทวนหรือเสรมิในสิ่งท่ีไดเรียนหรือทดลองไปแลว  โดยใชสถานการณจําลองเปนการเลียนแบบหรือ
จําลองเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามความจริง หรือตามธรรมชาติ 4) ประเภทเกม (Game)  เปนการเรียนรูจากการเลน อาจจะเปน
ประเภทใหแขงขันเพ่ือไปสูชัยชนะ หรือเปนประเภทเกมความรวมมือ คือ เลนเปนทีมเพ่ือฝกการทํางานเปนทีม อาจใชเกม 
ในการสอนคําศัพท เกมการคิดคํานวณหรือเกมจับผิด  และ 5) ประเภทการทดลอง (Tests)  เพ่ือทดสอบผูเรียนโดยตรง
หลังจากท่ีไดเรียนเน้ือหาหรอืฝกปฏิบัติไดแลว  โดยผูเรียนจะทําแบบทดสอบผานคอมพิวเตอร  ซึ่งเมื่อคอมพิวเตอรรับคําตอบ
แลวก็จะบันทึกผล  ประมวลผลตรวจใหคะแนน  และ  เสนอผลใหผูเรียนทราบทันทีท่ีทําขอสอบเสร็จ (ยุทธพล ทับลา. 
2554) 
  ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction ) จึงเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
และสามารถนํามาใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดังงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา. (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 วัตถุประสงคในการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป ท่ี  2)  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง เทคโนโลยี-สารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน  6 หนวยการเรียน 2) คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 3) แผนการจัดการความรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 12 แผนการจัดการเรียนรู และ 
4) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 โรงเรียนบานโนนสูง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา2552 จํานวนนักเรียน 30 คนซึ่งไดมาจาก 
การสุมอยางงายรูปแบบการทดลองคือ One Group Pretest-Posttest Design ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีผู วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
85.55/84.83 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 กระบวนการ ADDIE MODEL ใชในการออกแบบการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังน้ี 1) ข้ันการวิเคราะห 
โดยวิเคราะหประเด็นของเน้ือหาของผูเรียน วัตถุประสงคการเรียนรู ความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีคาดหวัง ปริมานและความรู
ของเน้ือหา แหลงขอมูล โดยศึกษาหลักสูตรคูมือหลักสูตรแกนลางคนควาขอมูลเก่ียวกับการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศึกษาขอมูลวิธีการหาคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 2)ข้ันออกแบบนํา
ขอมูลจากข้ันตอนการวิเคราะหมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเริ่มสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน  
4 เรื่องโดยจัดกิจกรรประกอบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนประกอบดวย 2.1) คําแนะนําสําหรับนักเรียน 2.2) จุดประสงค 
การเรียนรู 2.3) สถานการณปญหา 2.4) ภารกิจ 2.5) ฐานความชวยเหลือ 2.6) แหลงการเรียนรูเพ่ิมเติม 2.7) เน้ือหา 
เปนเน้ือหาในหนวยการเรียนรู 2.8) แบบทดสอบกอนเรียน 2.9) แบบทดสอบหลังเรียน 2.10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู 3) ข้ันพัฒนา โดยเริ่มพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสนอตอ
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ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานและมีการกําหนดระดับเกณฑการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผน 
การจัดการเรียนรู เมื่อผานการตรวจสอบการประเมินจากผูเช่ียวชาญ นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองหาคุณภาพ
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 แบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม 4) ข้ันนําไปใช เปนข้ันตอนท่ีผูศึกษา
นําเครื่องมือทุกชนิดประกอบดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 
 4 แผนการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากข้ันนําไปใชน้ี  
คือ ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับ
เกณฑท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 5)ข้ันการประเมินผล เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนวาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 
           จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาสังเกตการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ เปนเวลา 2 สัปดาห 
พบวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจติตอารฯี จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิธีการบรรยายเปนสวนใหญโดยใชสื่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใชวิธีการเรียนดวยหนังสือเรียนและแบบฝกหัดในรายวิชาเรียนในการปฏิบัติในรายวิชาผูเรียนเรียนตามครูผูสอน
ในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนท่ีขาดทักษะดานการใชงานคอมพิวเตอรในการเรียนดวยวิธีการปฏิบัติทําใหผูเรียนไม
สามารถปฏิบัติดวยตนเองไดสงผลใหประสิทธิภาพทางการเรียนของผูเรียนไมผานเกณฑในรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนด 
หากมีการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนสามารถศึกษาความรูและเรยีนรูไดดวยตนเองมากข้ึนอาจเปนวิธีท่ี
สามารถแกปญหาทางการเรียนไดจากขอความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี2 โดยเห็นความสําคัญของการจัดการสอนใหมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญในการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรูใหเต็มประสิทธ์ิภาพใหกับผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญของ 
การจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยการใชทฤษฎีคอนสตัคติวิสตในการพัฒนาสื่อการเรียนรู รวมท้ัง 
การใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนํามาเปนสื่อชวยสอนในการเรียนการสอน แยกเน้ือหาแตละหนวยการเรียนรู 
ตามโครงสรางและแผนการจัดการเรียนรูสามารถออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยจัดเรียงเน้ือหาแตละบทเรียน
แบบไมเปนเสนตรงเพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาความรูและเรียนเน้ือหาท่ีไมเขาใจและทบทวนความรูไดและแบบเปนเสนตรง
ท่ีสามารถออกแบบใหตรงกับกระบวนการเรียนรูในแตละเรื่องในรายวิชา 
 
วัตถุประสงคการวิจัย         

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู 
อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใชงานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรการใชงาน  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูล และชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 
80/80 
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2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาคอมพิวเตอรหนวยการเรียนรู 
อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. นักเรียนช้ันมัธยมช้ันศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1.  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ ท้ังหมด 4 หอง จํานวน 125 คน 
      2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2/2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ จํานวน 35 คน จําแนกเปนนักเรียนชายจํานวน 13 คน และนักเรียน
หญิงจํานวน 22 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยมีหองเรียนเปนหนวยสุม 
 3. ขอบเขตดานเน้ือหาในหนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 
ประกอบดวยบทเรียนดังน้ี เรื่องท่ี 1 อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร เรื่องท่ี 2 ชนิดเครือขายคอมพิวเตอร เรื่องท่ี 3 ชนิด
เครือขายไรสายและเรื่องท่ี 4 หนาท่ีการทํางานอินเตอรเน็ต 
 4.  ขอบเขตของตัวแปร 

4.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร 
หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.2 ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา เวลาท่ีใชในการดําเนินการศึกษาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช

เพ่ือหาประสิทธิภาพ (แบบหน่ึงตอหน่ึง แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม) ทําการศึกษาตนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 สวนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทําการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 สัปดาห รวม 8 ช่ัวโมง  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู 
    - ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร 
    - ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยมของบรูเนอร 
    - ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสตของเพียเจต 
2. แนวคิดการออกแบบ ADDIE  Model 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5. เน้ือหาเก่ียวกับอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอร 

กลุมตัวอยาง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 โรงเรียน

ศึกษาสงคเคราะหจติตอารฯี จํานวน 35 

คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยใช

หองเรียนเปนหนวยสุม 

กระบวนการศึกษา 

1. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. ศึกษาเน้ือหาขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3. ศึกษาวิธีการหาประสิทธิภาพ 

4. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใหผูเช่ียวชาญประเมินและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

6. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช 

ผลการศึกษาทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด

เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี2 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงคเคราะหจิตตอารีฯ ท้ังหมด 4 หอง จํานวน 125 คน 
      1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2559 โรงเรียนศึกษาสงคเคราะหจิตตอารีฯ จํานวน 35 คน จําแนกเปนนักเรยีนชายจํานวน 13 คน และนักเรียน

หญิง 22 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายโดยมีหองเรียนเปนหนวยสุม 

     เครื่องมือในการศึกษา  
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 4 แผนการจัด 
การเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฎีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน  4  บทเรียน 3)แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนเปนแบบทดสอบท่ีผูศึกษาสราง
ข้ึน ซึ่งเปนขอทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ 
 
     ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 3.1 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรจํานวน 4 แผน โดยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 
1.ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 
จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ประสบการณสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู เน้ือหา, สาระการเรียนรู สื่อ, แหลง
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรยีนรู บันทึกหลังเรียน 2. วิเคราะหเน้ือหาหนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอร 3. สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน 4 นําแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูอุปกรณ
สื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยมีคะแนนระดับความคิดเห็น ดังน้ี ระดับ 5 
หมายถึง ระดับมากท่ีสุด,ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก, ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง ระดับนอย และ 
ระดับ 1 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

  3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีข้ันตอนการพัฒนาตาม ADDIE Model ดังน้ี  
     3.2.1 ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis)ไดประเด็นของเน้ือหาของผูเรียน วัตถุประสงคการเรียนรู,ความรู,
ทักษะ,พฤติกรรมท่ีคาดหวัง ปริมานและความรูของเน้ือหา แหลงขอมูล โดยศึกษาหลักสูตรคูมือหลักสูตรแกนกลางคนควา
ขอมูลเก่ียวกับการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศึกษา
ขอมูลวิธีการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจ เมื่อเสร็จแลวจึงออกแบบนําขอมูลจากข้ันตอนการวิเคราะหมาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

  3.2.2 ข้ันตอนการออก(Design) แบบเริ่มสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 4 เรื่องหัวขอในการ
เรียนรูคือ1) คําแนะนําสําหรับนักเรียน 2) จุดประสงคการเรียนรู 3) สถานการณปญหา 4) ภารกิจ 5) ฐานความชวยเหลือ  
6) แหลงการเรียนรูเพ่ิมเติม 7) เน้ือหา เปนเน้ือหาในหนวยการเรียนรู 8) แบบทดสอบกอนเรียน 9) แบบทดสอบหลังเรียน 
10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  



1213 
 

 

3.2.3 ข้ันตอนการพัฒนา(Development) โดยเริ่มพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานและมีการกําหนดระดับเกณฑการประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู เมื่อผานการตรวจสอบการประเมินจากผูเช่ียวชาญ นําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนไปทดลองหาประสิทธ์ิภาพกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 3 ครั้งคือหน่ึงตอหน่ึง,แบบกลุมเล็กและแบบ
ภาคสนาม  

3.2.4 ข้ันการนําไปใช(Implement) เปนข้ันตอนท่ีผูศึกษานําเครื่องมือทุกชนิดประกอบดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 4 เรื่องประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน การเรียนรู แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากข้ันนําไปใชน้ี คือ ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  

3.2.5 ข้ันการประเมินผล(Evaluation) เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนวาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 
 

3.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบทาย
หนวย 2) นําขอมูลท่ีไดจากข้ันวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบท่ีใชในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ (20 คะแนน) โดยมีเกณฑใหคะแนน ตอบถูกตองได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน เพ่ือเตรียม
นําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองข้ันพัฒนาตอไป 3) คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ
กับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา IOC เทากับ จํานวน 32 ขอ โดยผูเช่ียวชาญจะพิจารณา  

(เยาวดี วิบูลยศรี. 2545) ดังน้ี IOC= 
N
RΣ

 

3.4  แบบประเมินความพึงพอใจมีข้ันตอนการสรางดังน้ี  
      3.4.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน  
      3.4.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีข้ันตอนการสราง 
ดังน้ี 1) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จาก หลักการและทฤษฎี เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 ขอ  
เพ่ือเตรียมนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลองในข้ันพัฒนาตอไป ซึ่งแบบสอบถาม ความพึงพอใจเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 5 หมายถึง อยูในระดับ มากท่ีสุด, 4 หมายถึงอยูในระดับ 
มาก, 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงอยูในระดับ นอย, 1 หมายถึงอยูในระดับ นอยท่ีสุด 3) จัดพิมพแบบประเมินความพึง
พอใจ ท่ีมีตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 4) รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบ

ประเมินความพึงพอใจเพ่ือทําการวิเคราะหการวิเคราะหหาคาเฉลีย่ (x̄) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนํามาเทียบกับ
เกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด : 2541 ) ดังน้ี 

4.51 – 5.00     หมายถึง     พึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
3.51 – 4.50     หมายถึง     พึงพอใจระดับมาก 
2.51 – 3.50     หมายถึง     พึงพอใจระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50     หมายถึง     พึงพอใจระดับนอย 
1.00 – 1.50     หมายถึง     พึงพอใจระดับนอยท่ีสดุ 
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การเก็บรวบรวมขอมลู 
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยเครื่องมือ 2 ประเภท  

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีหนวยการ

เรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 4 เรื่อง ใชประกอบกับแผนการ
จัดการเรียนรูจํานวน 4 แผน ใชเก็บขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  
ภาพที ่1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (สมชาย มณฑา, 2560) 

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใชทดสอบความรูของกลุมตัวอยาง หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท้ัง 4 เรื่องเสร็จแลว ซึ่งใชแบบทดสอบ จํานวน 20 ขอ โดยเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 1) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
ท้ังหมดแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Posttest)  2) นําคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 3) ประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯ ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรไปใชปรากฏผลดังน้ี  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 
มีความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ไดแกดานเน้ือหา ดานสื่อและนวัตกรรม ดานวัดและประเมินผลในภาพรวม 
มีคุณภาพจากแบบประเมินผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 อยูในระดับมากท่ีสุด และบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพจากการทดลองใชกับนักเรียนคือ แบบหน่ึงตอหน่ึงจํานวน 3 คนเทากับ 91.25/95.00  แบบกลุมเล็ก
จํานวน 9 คน เทากับ 91.67/90.00 และ ภาคสนาม จํานวน 22 คน เทากับ 90.28/94.77 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูล
และชนิดเครือขายคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มคีวามพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรยีนรู
อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครอืขายคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 
ผูศึกษาไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังน้ี  

  1. การสรางและหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิด
เครือขายคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร
จากความคิดเห็นของผูเ ช่ียวชาญ พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีจํานวน 4 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 น้ันเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีสวนประกอบตางๆ ของกิจกรรมอยางครบถวน  
มีกระบวนการจัดทําท่ีถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา (2553) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี2 ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
85.55/84.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (80/80) ท้ังน้ีเน่ืองจากผูวิจัยไดยึดหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและไดสรางตามข้ันตอนท่ีจัดไว อยางเปนระบบแผนทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน โดยมุงเนนใหสอดคลองกับผูเรียน นอกจากน้ีบทเรียนมีท้ังตัวอักษร ภาพ  
แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม มีเน้ือหาถูกตองและครบถวน ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและไดนําไปทดลองใชกอนท่ีจะนํามาใช
เก็บขอมูลจริง จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีประสิทธิภาพ 
 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 
โรงเรียนศึกษาสงคเคราะหจิตตอารีฯ โดยทดลองใช 3 ครั้ง ซึ่งไดคาประสิทธิภาพแบบหน่ึงตอหน่ึง  แบบกลุมเล็ก และแบบ
ภาคสนาม เทากับ 91.25/95.00 , 91.67/90.00 และ 90.28/94.77 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด คือ 
80/80 ท้ังน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรสวยสอนตามเอกสาร
ท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาท่ีตองการ โดยผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ
ทุกข้ันตอนและไดรับการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดมีการแบงเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออกเปน 3 บทเรียน ซึ่งมีความสัมพันธกันและเน้ือหาท่ีนํามาใชเปนการเรียนลําดับจากบทเรียนท่ีงายไปสูบทเรียนท่ียาก 
ไดแก สวนประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร และองคประกอบของคอมพิวเตอร  โดยผูวิจัยนํา
ทฤษฏี ADDIE MODEL มาชวยในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีข้ันตอนการออกแบบ 5 ข้ันตอน คือ  
ข้ันวิเคราะห, ข้ันออกแบบ,ข้ันพัฒนา, ข้ันนําไปใช และข้ันประเมินผล อีกท้ังผูวิจัยไดนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Constructivist Theory) มาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค คําแนะนํา สถานการณปญหา 
ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ เน้ือหา แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม และ แบบทดสอบ เปนสวนประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนให
เรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัย กิตษฎา วันนา(2553) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี2 ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
85.55/84.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว (80/80)  ผูศึกษาไดพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมกับวัย ระดับความรู
ความสามารถของเนนใหสื่อสรางความเราใจใหกับผูเรียนเนนความแตกตางระหวางบุคคล โดยการสรางคําถามใหผูเรียนได
ตอบหรือคิดระหวางการเรียนเน้ือหาอยางเหมาะสม โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากน้ีบทเรียนมีท้ัง ตัวอักษร ภาพ เสียง 
และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและไดนําไปทดลองใชกอนท่ีจะนํามาเก็บขอมูลจริงจึงทําให
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขาย
คอมพิวเตอรการใชงาน ผลการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนตามทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรู อุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใชงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ไดทําการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียนเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียนและดําเนินการสอนตามแผนประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอุปกรณ
สื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 4 บทเรียน หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแลว จึงใหกลุมตัวอยางทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่องอุปกรณสื่อสารขอมูลและชนิดเครือขายคอมพิวเตอร ไดผานการดาํเนินการอยางเปนระบบหลายข้ันตอน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเกณฑท่ีกําหนด สื่อการสอนสามารถท่ีจะทบทวนบทเรียนไดตามตองการจึงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
อยางมีประสิทธ์ิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา(2553) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 หลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกวากอนเรียน 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตาม
ทฤษฏีคอนสตัคติวิสต หนวยการเรียนรูอุปกรณสื่อสารขอมูลและ ชนิดเครือขายคอมพิวเตอร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ช้ันปท่ี 2 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 สาเหตุท่ีทําใหผูเรียนพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพราะกระบวนการและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีการสรางและพัฒนาท่ีถูกตอง
ตามระบบข้ันตอนการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญท้ังสามทานท่ีใหขอเสนอแนะและประเมินประบวนการข้ันตอนวิธีการสราง
เน้ือหาแบบทดสอบและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูเรียนในการเรียนรู กระตือรือรนในการเรียน ทําใหไดความรูและทักษะ จึงเกิดความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยอดชาย ขุนสังวาล(2553) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ภาษาซีเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสงวนหญิง ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ภาษาซีเบ้ืองตน อยูในระดับมาก และ ขวัญ
ชนก บัวทรัพย(2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคาสวนเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 โดยแปลผลอยูในระดับ
มาก 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
     1. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผูสอนควรตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางราบ
ลื่น 
     2. เพ่ิมระยะเวลาในการจัดการแผนการเรียนรูในการเรียนการสอนใหมากข้ึนเพ่ือใหนักเรียนมีระยะเวลาในการ
เรียนการสอนและการเรียนรูสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ิมข้ึน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
      1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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      2. ควรนําแบบทดสอบไปหาคา อํานาจจําแนก และความยากงาย กอนนําไปใชจริงเพ่ือทําใหแบบทดสอบมี
ความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 เร่ืองการตกแตง 
เว็บเพจดวยภาพกราฟก โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) 

The Comparisons of Learning Achievement for Grade 10 students in The Topic of Webpage 
Design by CIPPA Learning Management. 
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2ครูพี่เล้ียงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  

3อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปา 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจ
ดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีมี 2 
ชนิด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงใจในการเรียน แบบ 
Rubric Score ชนิด 5 อันดับ จํานวน 10 ขอ การดําเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอนดังน้ี ทดสอบกอนเรียน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 4 แผน 
รวม 8 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.03 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

22.94 เมื่อนําคะแนนมาเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการ
ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  เ รื่ องการตกแตงเ ว็บเพจดวยภาพกราฟก  
ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก โดยขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีความผูกพันกันมากข้ึน รองลงมา 
คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดดีข้ึน และขอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน 
คําสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบซปิปา / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1. compare learning achievement before and 
after learning in webpage design with graphics by CIPPA learning management for Grade 10 
students. 2. study satisfaction in webpage design with graphics by CIPPA learning management for 
Grade 10 students. The instruments used in this research were 30 items of achievement test and 
10 items of satisfaction test in rubric score. The research methodologies were consisted of pre-
test, learning in webpage design with graphics by CIPPA learning management and post-test. 
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        The results of the study were as follows: 
  1. The mean level of learning achievement in webpage design with graphics by CIPPA 
learning management before learning at 14.03 and after learning at 22.94. the mean level after 
learning was higher than before learning at the .05 level of significance. 
   2. The students’ satisfaction level in webpage design with graphics by CIPPA learning 
management was at the highest level which was in a better relationship in each other aspect, the 
understanding of content and the less satisfaction was in aspect of the students can ask any 
questions respectively.  
 
Keywords: CIPPA Learning Management, learning achievement, satisfaction      
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งข้ึนอีกท้ังมีวิวัฒนาการท่ี
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การยกระดับความรูเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงยอมเปนสิ่งท่ีไดเปรียบผูอ่ืนอยูมาก 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษา
ท่ัวไป (วศิน เพ่ิมทรัพย. 2548 : 4) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
ฉะน้ัน ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงจากการเปนผูช้ีนํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ 
สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียน 
เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3) ธรรมชาติ และ
ลักษณะเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนสาระการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางถูกตองเหมาะสม คุมคา และมีคุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัย รักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตองานตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเอง และพ่ึงตนไดตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของ
สังคมไทย (กรมวิชาการ. 2545 : 1) 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซปิปา (CIPPA Model) เปนหลักการซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ใหแกผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” น้ีสามารถใช
วิธีการและกระบวนการท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ และไดมีการนําไปทดสอบใชแลว
ไดผลดี ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอนคือ การทบทวนความรูเดิมการแสวงหาความรูใหม การศึกษา
ทําความเขาใจขอมูลหรืความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ
กลุมการสรุปและจัดระเบียบความรู การปฏิบัติ หรือการแสดงผลงานหากขอความรูท่ีไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ 
และการประยุกตใชความรู (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 17) 

จากการท่ีผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนวิชาการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน2 ซึ่งเปนวิชาท่ีตองมีการใชทักษะการ
ปฏิบัติ ทักษะดานคํานวณในการหาคาตอบ ทักษะกระบวนการกลุม ทําใหนักเรียนรูสึกเบ่ือหนายไดงาย ไม
สนุกสนาน และผูวิจัยไดสังเกตการเรียนการสอน พบวา จากการท่ีครูผูสอนไดถายทอดความรูใหนักเรียนในช้ัน 
หลังจากการสอนครูไดประเมินผล โดยการมอบหมายใหทําใบงานแบบฝกหัด และแบบทดสอบ พบวานักเรียนบาง
คนไมสามารถทําใบงาน แบบฝกหัด และทําขอสอบไดผานเกณฑท่ีกาหนด ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการท่ีนักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน นักเรียนบางคนเรียนรูไดเร็ว บางคนเรียนรูไดชา ทําใหสงผลกระทบตอ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทําใหนักเรียนเกิดเจตคติท่ีไมดีตอการเรียน การเรียนแบบซิปปาเปนวิธีหน่ึงท่ีสงเสริมให
ผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการ
แสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนท่ีสามารถนามาประยุกตให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดอีกวิธีหน่ึง จึงนับวาเปนวิธีเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอน
ปจจุบันเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความจําเปนท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการของ
นักเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปา เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง มีโอกาสไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ การแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม การทํางานรวมกัน เพ่ือสรางบรรยายท่ีดีตอการเรียน และกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดีข้ึน และใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก วิชาวิชาการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน 2 มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเน้ือหา 
      เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก วิชาการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
ดานตัวแปร 
     ตัวแปรตน ไดแก    การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  

                 ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
       - ความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม 
การการเรียนรูแบบซิปปา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ

ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 

- ความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการ

ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง จํานวน
นักเรียน 96 คน  
    กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
ปท่ี 4/2 จํานวนนักเรียน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling )  โดยใช
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีมี 2 ชนิด 
  1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
  2. แบบวัดความพึงใจการเรยีน เรือ่งการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แบบ Rating Scale ชนิด 5 อันดับ จํานวน 10 ขอ 
 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลองผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองใชเวลาในการทดลองภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาสอน 8 ช่ัวโมง ไมรวมเวลาทดสอบกอนและหลังเรียนมีรายละเอียดใน
การศึกษาคนควา ดังน้ี 
  1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือ
นําผลไปวิเคราะหขอมลูข้ันตอไป 
  2. ดําเนินการทดลอง โดยใชแผนการเรยีนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู แบบซิปปา จํานวน 4 แผน รวม 8 
ช่ัวโมง ในระหวางการจัดกิจกรรมผูวิจัยไดทําการประเมิน กิจกรรมกลุม ประเมินใบงาน และทดสอบยอยนักเรียน 
โดยใชแบบประเมินท่ีสรางข้ึนประกอบแผน 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางเดิมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ฉบับเดียวกับท่ีทดสอบกอนเรียน ตรวจใหคะแนน แลวนําไปวิเคราะหผลทางสถิติ 
  
การวิเคราะหขอมูล  
  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหผลการวิจัยตามความมุงหมาย ดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีดังน้ี 
     1.1 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
     1.2 นําผลท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค  
โดยใชคา คา t - test แบบ dependent 

2.  ศึ กษาความ พึงพอใจตอการจั ดการ เ รี ยนรู  เ รื่ อ งการตกแต ง เ ว็บ เพจด วยภาพกราฟ ก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ยดังน้ี 
     4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.59 หมายถึง ระดับมาก 
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     2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
     1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับนอย 
     1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา พบผลดังตารางท่ี 1  
ตา ร า ง ท่ี  1 ก า ร เ ป รี ยบ เ ที ยบ ผล สั ม ฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย น ก อน เ รี ย น แล ะห ลั ง เ รี ย น  ขอ ง นั ก เ รี ย น 
               ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใช กิจกรรม 
               การจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X S.D. t df p 

กอนเรียน 34 14.03 6.39 
14.99 33 0.00 

หลังเรียน 34 22.94 4.24 

*p < .05 
  จากตารางท่ี 1  พบวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจ
ดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

2. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา พบผล ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการ 
             ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
ขอ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา X S.D. ระดับคุณภาพ 
1 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาใน

บทเรียนไดดีข้ึน 
4.65 .596 

มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักศึกษาไดมีความพยายาม
ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม 

4.33 .623 
มาก 

3 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําให นักเรียนมีโอกาสเรียนรู
กระบวนการกลุม 
 

4.45 .647 
มาก 

ขอ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา X S.D. ระดับคุณภาพ 
4 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิด

ความสัมพันธท่ีดตีอกันและมีความผูกพันกันมากข้ึน 
4.78 .613 

มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหบรรยากาศในหองเรียน 
สนุกสนาน ไมนาเบ่ือ 

4.62 .677 
มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาสงเสริมใหนักเรียนกลา 
ตัดสินใจและใชเหตุผลรวมกันในการดําเนินกิจกรรม 

4.27 .603 
มาก 

7 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยสงเสริมทักษะการสื่อสาร 4.41 .614 มาก 
8 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามใน 

ขอสงสัยมากข้ึน 
4.17 .637 

มาก 
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9 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองได 

4.35 .718 
มาก 

10 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีทักษะในการนํา
ความรูไปประยุกตใชได 

4.40 .596 
มาก 

รวม 4.44 .632 มาก 
 

จากตารางท่ี 2  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวย
ภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก โดยขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีความผูกพันกันมาก
ข้ึน รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดดีข้ึน และขอท่ีนักเรียนมี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.03 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

22.94 เมื่อนําคะแนนมาเปรียนเทียบพบวาผลสัมฤทธทางการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท่ีเปน
เชนน้ีเน่ืองจาก วิธีการสอนเปนวิธีการสอนท่ีเนนใหนักเรียนปฏิบัติจริงและปฏิบัติงานเปนกลุมซึ่งทําใหนักเรียนมี
ความสนใจในเน้ือหาท่ีผูสอนจัดการเรียนการสอนให และมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ นิลบล 
เครื่องจันทร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทย
ปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีทําการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวิภา เพ็ชรเจริญรัตน (2555) ท่ีไดศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 1 พบวา 1) การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการมีสวนรวมมือท่ีเนนโดยครูมีสวนรวม พบวา หลังการจัด
กิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนซึ่งผลการทดสอบกอนเรียนมีผลคาคะแนนคิดเปนรอยละ 49.06 
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีเนนโดยครมูีสวนรวมมีคะแนนโดยคิดเปนรอยละ 82.73 สงผลใหผล
ความตางของคะแนนระหวางกอนและหลังมีความเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรมโดยคิดเปนรอย
ละ 23.59 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 2) ผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือท่ีเนนโดยครูมีสวนรวม พบวา ภาพรวมของทุกขอท่ีทําการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิด
เปนคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.20 ซึ่งจัดอยูในระดับมากโดยมีความสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. ควรจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเวลาสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาบางสวนท่ีเรียนไมทัน 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
     1. ควรทําการวิจัยเ พ่ือเปรียบเทียบตัวแปรอ่ืนในการเรียนโดยใช กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีดังกลาวเพ่ิมเติม เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความฉลาดทางอารมณ หรือพฤติกรรมการเรียนแบบนําตนเอง 
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     2. ควรศึกษาคนควาในลักษณะเชนน้ีกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน และเน้ือหาอ่ืนเพ่ือจะไดทราบวา
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับชวงช้ันใด เน้ือหาใด 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เร่ือง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการ
ใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  
 ผลการวิจัยพบวา 

1) การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
เทากับ 92.75/83.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) การเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอรอยูในระดับด ี

 
คําสําคัญ: ผลประสิทธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (E-book) / ทักษะความใฝเรียนรู 

 
Abstract 

 The purposes of this study were to 1. develop and study the efficiency by computer-
assisted instruction (E-book) on the computer software for giving to have 80/80 criteria. 2. 
compare the achievement of before and after the study by computer-assisted instruction (E-
book) on the computer software of students in grade 8 students and 3. compare the seeking 
knowledge of the students before and after learning by the computer-assisted instruction (E-
book) on the computer software. 
 The study suggested that: 
 1) The finding of efficiency in the after studying by computer-assisted instruction (E-
book) on the computer software for students in grade 8 was effective to equate with 92.75 / 
83.10 which was higher than 80/80. 
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 2) The achievement after learning by the computer-assisted instruction (E-book) on the 
computer software for students in grade 8 students was higher than before learning which was 
statistical significance at level .05. 
 3) The comparing of seeking knowledge of the students in grade 8 students before and 
after learning by the computer-assisted instruction (E-book) on the computer software was at the 
good level. 
Keywords: E-book / Satisfaction of students / Most learning skill 

ความเปนมาและความสําคัญ 
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เห็นไดวามุงพัฒนาผูเรียนทุกคนให

สามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีความสามารถ มีทักษะ
การเรียนรูท่ีสําคัญ ๆ มีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล มีโอกาสใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือให
ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีตั้งไว และจะสัมฤทธ์ิผลเปนรูปธรรมน้ันควรใชรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เนนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง และตองมีสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสม ดังน้ัน การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการสอนของครูผูสอน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรท่ีเขามามีสวนชวยในการแสดงสาธิตตัวอยาง และกระตุนใหผูเรียน
เกิดความสนใจ เขาใจบทเรียนใหมากยิ่งข้ึนเปนท่ีทันสมัยในปจจุบัน 

การนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาชวยในการแกปญหาการเรยีนการสอน เปนสิ่งท่ียอมรับกันในกลุมนักศึกษา 
เพราะมีงานวิจัยจํานวนมากระบุวา สามารถแกปญหาเรื่องภูมิหลังท่ีแตกตางกันของผูเรียน ปญหาการสอนตัวตอตัว 
ปญหาการขาดแคลนเวลา ปญหาการขาดแคลนผูเช่ียวชาญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) นอกจากน้ียังสามารถ
ทําเรื่องท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมยิ่งข้ึนทําเรื่องท่ียุงยากและซับซอนใหเขาใจงายยิ่งข้ึน สามารถแสดงการ
เคลื่อนไหว เพ่ืออธิบายสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนไหวไดดี ใชเสียงเพ่ือประกอบคําอธิบายท่ีเก่ียวของกับการ
ออกเสียงหรือเลียนแบบเสียงใหผูเรียนเกิดความเขาใจดีข้ึน คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีท่ีสามารถโตตอบกับผูเรียน
ได สามารถใหภาพเคลื่อนไหว ตัดสินทางเลือกเมื่อผูเรียนตอบผิดหรือถูกได (ยืน ภูสุวรรณ, 2527) 

ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม คือ คอมพิวเตอร และปญหาการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จึงนําเน้ือหาเรื่อง ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูวิจัยไดออกแบบให บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถนําเสนอเปนภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ี
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดเปนรายบุคคล และเรียนรูไดดวยตนเอง ท้ังสามารถ
ทําความเขาในบทเรียนน้ัน ๆ โดยไมจํากัดระยะเวลา นักเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาของตนเองไดดวย 
การวิจัยครั้งน้ีจะเปนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึน เพ่ือใหครูใชเปนสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาส
ศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสามารถของตนเอง 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง  
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา 
3. นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มีความใฝ

เรียนรูทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใช  ในการวิจัยครั้ ง น้ี   เป นนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  2/1 – 2/4               
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสารอุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หองเรียน ไดแก 
1.1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวนนักเรียน 38 คน 
1.1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวนนักเรียน 42 คน 
1.1.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/3 จํานวนนักเรียน 45 คน 
1.1.4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/4 จํานวนนักเรียน 42 คน 

รวมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 – 2/4 จํานวน 162 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม ดีสาร

อุปถัมภ) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2560 ซึ่งไดมาจากการ สุ
มแบบกลุม  (Cluster  Random  Sampling)  จํานวน  1  หองเรียน  จากหองเรียนท้ังหมด 4 
หองเรียน ดังน้ี 
1.2.1 กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 42 คน เรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา ในครั้งน้ีประกอบดวย 

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
2.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
2.2.1 ประสิทธิภาพกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 

เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
2.2.3 การใฝเรียนรู 

3 เน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 จํานวน 1 หนวยการเรียน 8 ช่ัวโมง ประกอบดวย 
3.1 เรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของซอฟตแวร (2 ช่ัวโมง) 
3.2 เรื่อง ระบบปฏิบัติการ (2 ช่ัวโมง) 
3.3 เรื่อง โปรแกรมอรรถประโยชน (2 ช่ัวโมง) 
3.4 เรื่อง ซอฟตแวรประยุกต (2 ช่ัวโมง) 

4 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา ใชเวลาทดลอง 8 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
      กลุมตัวอยางท่ีไดในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุมดีสารอุปถัมภ)  
ซอย 25 ราชดําเนิน 1 ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 42 คน กําลังศึกษาระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  เครื่องมือวิจัย 
      1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 หนวยการเรียน 8 ช่ัวโมง 
       2. แบบวัดประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยแบบทดสอบท่ีใชในการวิจัยใน
ครั้งน้ีมีท้ังหมด 4 สวนคือ แบบทดสอบเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของซอฟตแวร, ระบบปฏิบัติการ,  
โปรแกรมอรรถประโยชน และซอฟตแวรประยุกต แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวนเรื่อง
ละ 10 ขอ แบบทดสอบทายบทเรียน แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ กับ
วัตถุประสงคไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพ (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00  
      3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบบทดสอบท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 1 สวน
คือ แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอสําหรับ คัดเลือกไวใชจริง 30 ขอ กับ
วัตถุประสงคไดดําเนินการสราง และหาคุณภาพ (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของคูเด
อรริชารดสัน (KR-20) เทากับ .81 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง .43 - .77 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .21 
- .57 
       4. แบบสังเกตการใฝเรียนรูในการจัดการเรียนรูโดยแบบสังเกตใชในการวิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 2 สวน
คือ แบบสังเกตความสนใจ และความตั้งใจในการทํากิจกรรมกันภายในกลุม จํานวน  6 ขอ คือ 1) ตั้งใจเรียน 2) เอา
ใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู 3) สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 4) ศึกษาคนควาหาความรู
จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยาง
เหมาะสม 5) บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู สรุปเปนองคความรู 6) แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย
วิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวันกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง .60 - 1.00  
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
      ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ  โดยทําตามลาํดับข้ันตอน  ดังน้ี  
           1. นําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน นําไปทดสอบกอนการใชนวัตกรรม เพ่ือวัดความ สามารถของนักเรียน0ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 02/2 จํานวน 42 คน โดยใชเวลาในการสอบ  60  นาที0 โดยใชสูตร E1/E2 

- E1 คือ คะแนนระหวางเรียนโดยการใหผูเรียนปรึกษากัน และชวยกันหาคําตอบ 
- E2 คือ คะแนนหลังเรียนโดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบแยกกันเปนรายบุคคล 

 

E-book เพ่ือเสริมทักษะกระบวน   

การใฝเรียนรู 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (K) 
- ทักษะในการใชเทคโนโลยี (P)  
- ความใฝเรียนรู (A) 
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          2. นํานักเรียน 0ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 02/2 จํานวน 42 คน 0ตามหลักการ การเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร จํานวน 4 ครั้ง คาบ/2 ช่ัวโมง โดยพิจารณาจากผล
การ ทดสอบกอนเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง ซอฟตแวร 

          3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนําไปทดสอบหลังการใชนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
เพ่ือวัดความสามารถ ของนักเรียน0ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 02/2 จํานวน 42 คน โดยใชเวลาในการสอบ  60  นาที 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 

     2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร
คอมพิวเตอรของนักเรียน 0ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 0หลังใชนวัตกรรมกับเกณฑ รอยละ 80 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) 

     3. การศึกษาการมีใฝเรียนรูในการจัดการเรียนรูตอวิชาคอมพิวเตอร ของนักเรียน0ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โดยใชนวัตกรรม0บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

คาเฉ่ีย 2.25-3.00 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับมาก 
คาเฉ่ีย 1.50-2.24 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับปานกลาง 
คาเฉ่ีย 0.75-1.49 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับนอย 
คาเฉ่ีย 0.00-0.74 การมีใฝเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง  

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

 
ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงผลประสทิธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่องซอฟตแวร
คอมพิวเตอรทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

การทดสอบ n x  E1 

กอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 37.1 92.75 

หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 24.93 83.1 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา ผลประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กอนเรียนเต็ม 40 คะแนน นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบกอน
เรียนไดคิดเปนรอยละเทากับ 92.75 และนําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเต็ม 30 คะแนนนักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดคิดเปนรอยละเทากับ 83.10 ดังน้ันสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ท่ีผูวิจัยจัดข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 92.75/83.10 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
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ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรยีน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

การทดสอบ n x  S.D. t 

กอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 8.00 2.42 
37.67 

หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง 
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

42 24.60 2.02 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอน (E-book) 
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 
ตารางท่ี 3 : ตารางแสดงผลเปรียบเทียบความใฝเรียนรูของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 
 

ขอท่ี ความใฝเรียนรู x  S.D. ความหมาย 

1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรม
การเรียนรู 
1) ตั้งใจเรียน 

2.38 0.66 มาก 

2) เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรยีนรู 2.43 0.59 มาก 
3) สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ 2.52 0.55 มาก 

2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม 
บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
4) ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ 

สื่อเทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอก
โรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม 

2.24 0.65 ปานกลาง 

5) บันทึกความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู 
สรุปเปนองคความรู 

2.43 0.63 มาก 

6) แลกเปลีย่นเรยีนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2.62 0.53 มาก 

 รวม 2.44 0.13 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความใฝเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับ ( x  = 2.44 และS.D. = 0.13) เมื่อพิจารณา
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เปนรายขอพบวา ขอ 6 (แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 

2.62 และS.D. = 0.53) รองลงมา ขอ 3 (สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ) ( x  = 2.52 และS.D. = 0.55) 

และ ขอ 2 (เอาใจใส และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 2.43 และS.D. = 0.59) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝเรยีนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชา
กังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 42 คนสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝ
เรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงการกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แสดงวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  มีความรูเรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร มากข้ึน
สอดคลองกับการวิจัยของเพชรพล เจริญศักดิ์ (2543: บทคัดยอ) และทน พิมพทนต (2545: บทคัดยอ) ผูเรียนดวย
ชุดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) มีความกาวหนาทางการเรียนสูงข้ึน โดยอาจมีสาเหตุท่ี
สามารถนําอภิปรายได ดังน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการใฝ
เรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากผลการวิจัยพบวามีประสิทธิภาพ 92.75/8.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวอาจเปนผลมาจากการพัฒนาบทเรียนตามข้ันตอนของการพัฒนา มีการทดสอบประสิทธิภาพกอนนําไปใช
จริง นอกจากน้ันเน้ือหาท่ีบรรจุไวมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ฐานความรู และกิจกรรมมีความสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนไดฝกกอนท่ีจะทําแบบทดสอบหลังเรียน มีการตรวจแบบทดสอบใหผูเรียนไดทราบ
ผลโดยทันที และการท่ีผูเรียนไดมีโอกาสควบคุมการเรียนดวยตัวเองโดยเลือกเรียนเน้ือหาท่ีสนใจตามรายการท่ีมีให
เลือกหรือมีการเช่ือมโยง(Link) ไปยังเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนเปนอยางดี 

ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เปนกระบวนการท่ีสมบรูณ คือ มีกระบวนการผลิต 
ตรวจสอบ และปรับปรุง โดยเริ่มตนท่ีการวิเคราะหเน้ือหาจะทําใหไดภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) ควรประกอบดวยเน้ือหาใดบาง มีการกําหนดมโนมติและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ซึ่งทําใหผูวิจัยได
กรอบ แนวความคิดในเน้ือหาท่ีเลือกมาใชพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) กิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม นอกจากน้ันยังชวยใหผูเรียน
ไดทราบถึงสิ่งท่ีจะตองบรรลุภายหลังการเรียนดวยตนเอง มีการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาดวยการสราง 
ตนแบบช้ินงานตามกรอบท่ีไดวางไว โดยผูวิจัย ผูทรงคุณวุฒิทางดานเน้ือหา ดานเทคโนโลยีและการสือ่สารการศึกษา 
ดานวัดและประเมินผลนอกจากน้ียังมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยใช
เกณฑ  E1/ E2 ตามวิธีมาตรฐาน  

2. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร เพ่ือเสริมทักษะ
กระบวนการใฝเรียนรู สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ถูกสราง
ข้ึนโดยใชโปรแกรม Microsoft Office ประกอบดวยข้ันตอนในการออกแบบการสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (E-book) มีการทําแบบทดสอบกอนเรียน การศึกษาเน้ือหาจากฐานความรู การทํากิจกรรมหลังจากศึกษา
เน้ือหาน้ันแลวเพ่ือประเมินความเขาใจของตนเอง มีการทดสอบหลังเรียนและผูเรียนสามารถทราบผลไดทันที เปน
การกระตุนความสนใจของผูเรียน จากการศึกษาของ เลียว(Liu, 1975) พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-
book) สามารถชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการแกปญหาไดดีข้ึน ดวยการปฏิบัติทบทวนเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน
และมีคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน   
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 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ในดานการศึกษาชวยใหผูเรียนไดรับความรูท่ีหลากหลาย 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ีโดยไมตอง
ใชแผนโปรแกรม ดังน้ันบทเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ันนอกจากนําไปใชกับประชากรซึ่งเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา 

3. การสังเกตความใฝเรียนรูของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) 
เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาผูเรียนมี ความนสนใจในแลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ เอาใจใส และมีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู อยูในระดับสูงผูเรียนใหความเห็นวาการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน
การเรยีนรูแบบใหมท่ีนาสนใจ เน้ือหาและ ขอมูลทันสมัย สนองความตองการเรียนรายบุคคล ซึ่งอาจเปนเพราะการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) โดยจัดการเรียนการสอนทางสื่อการสอน ทําใหนักเรียนสามารถ
ใชคุณสมบัติของการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ไดหลาย ๆ ครั้งตามตองการ 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 สามารถนําไปบันทึกลงแผน CD-ROM ในระบบ AUTORUN เพ่ือใหนักเรียนไดยืม
ไปเรียนดวยตัวเองได 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูสอนอาจนําไปประยุกตใหในการสอนเสรมิใหกับนักเรียนท่ีเรียนไมทันได 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย และบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใน
เรื่องอ่ืนๆ และระดบัช้ันอ่ืนๆ 
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (E-book) ในดานตาง ๆ ท่ี
อาจจะสงผลแกนักเรียน เชน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ และดานสังคม เปนตน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู                                                       
เพ่ือพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 

The Development of Computer Assisted Instruction on Using Microsoft PowerPoint Program for  
Grade 6 students 

 

อัญชลี ชัยวรรณ1  และ กนิษฐกานต ปนแกว2 และ กิตติยา ปลอดแกว
2
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

2อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการ
เรียนรู ซอฟตแวรนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ 4) เพ่ือ
เปรียบเทียบทักษะการใชงาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและหลังเรียน กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 4) แบบวัดทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย 

รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณภาพ เทากับ 
4.35 อยูในระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก เทากับ 82.62/86.25 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนด    2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52.00 
แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
คําสําคญั:  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1. to create and find efficiency of computer assisted  

instruction on using Microsoft PowerPoint program for grade 6 students with criteria 80/80   
2. to study the effectiveness efficiency of computer assisted instruction 3. to compare students’ 
learning achievement using pretest-posttest and 4. to compare students’ skill of Microsoft 
PowerPoint. The population was 14 grade 6 students in the second semester of the academic year 
2016 at Wadluangwittaya School. The instruments were lesson plans, computer assisted instruction, 
pretest- posttest, and skill measure, subsequently, the data was analyzed by  
mean, percentage, standard deviations (S.D) , t-test.  

The findings found that: 
1. computer assisted instruction had a good quality with 4.35 points, efficiency in small  

group method was 82.62/86.25 
  2. The effectiveness was 0.52 or 52 present.  
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3. The achievement of posttest was higher than pretest  
4. The posttest students’ skill of Microsoft PowerPoint was higher than pretest.  

 
Keyword: Computer Assisted Instruction, Skill of Microsoft PowerPoint 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยในการดํารงชีวิตในดานตาง ๆ ใหมีความสะดวกและทันสมัย ไม
วาจะเปนทางดานการศึกษา ดานการแพทย ดานการสื่อสาร รวมท้ังการโทรคมนาคม และทางดานธุรกิจ จะมีการใช
เทคโนโลยีเขามาจัดการระบบใหมีความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และทันสมัยมากข้ึน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ 2542 หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ไดกลาววา การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ัง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 กลาววา รัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และ
เทคโนโลยีการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให
แรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ประชาคมอาเซียนใหความสําคัญ
กับการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะเพ่ือใหประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีกาวหนามากข้ึน โดยใหความสําคัญกับ
บทบาทของ การศึกษาในการขจัดความยากจนและการกาวพนจากความดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจและมุ งหวังให
การศึกษาเขามีสวนชวยเพ่ือใหเศษฐกิจของประเทศดีข้ึน โดยการประยุกตเขากับการรูในศตวรรษท่ี 21 ไมวาจะเปน
ทางดานสังคม การสื่อสาร รวมท้ังการศึกษา ดังท่ี วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวไววา เราอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ี
ขับเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยีซึ่งจะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารจํานวนมากมายการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ดานเทคโนโลยีการศึกษาและความสามารถในการเช่ือมโยงกันและการมสีวนรวมในอัตราท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน พลเมือง
และแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพตองสามารถแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย เชน 
ทักษะดานสารสนเทศทักษะดานสื่อ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากประชาคมอาเซียนแลว
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนสวนสําคัญในการแกไขปญหาทางการศึกษาไดอยางตรงจุด ซึ่งการศึกษาในศตวรรษน้ี
ไดเปลี่ยนจากตําราเรียนหรือหนังสือท่ีเปนเลม มาอยูในรูปแบบของหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ ท่ีครูและ
นักเรียนไมตองมีหนังสือเรียนก็สามารถท่ีจะเรียนรูไปพรอม ๆ กันได ครูจะเนนใหผูเรียนเกิดการคิดอยางมีเหตุผลดวย
ความคิดหรือแนวคิดของตัวนักเรียนเอง โดยท่ีครูจะเปนผูแนะนําใหคําปรึกษาเมื่อนักเรียนไมสามารถท่ีจะเรียนรูในสวน
น้ันได สอดคลองกับคําพูดของ วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาววา ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต                     

ในศตวรรษท่ี 21 มีดังน้ี สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ
ท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย โดย
ครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของ
ตนเองได ซึ่งครูจะเปนผูสอนไมได แตตองใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ฝกฝนให
ตนเองเปนโคช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรูแบบ PBL (Problem-Based Learning) 
ของนักเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวชวยหลักของครูท่ีทําใหครูไมตองสอนหนังสือเหมือนแตกอน แตครู
สามารถท่ีจะเปนโคช คอยใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนบทเรียน
ท่ีสามารถตอบโตกับผูเรียนในขณะเรียนไดมีความกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีอยากจะเรียนรูมากกวาการเรียนจาก
ในตําราดังท่ี ภัทธิยา การมาสม (2557) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ
สรางใหเปนโปรแกรม คอมพิวเตอรเพ่ือใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรูในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
สอน ประกอบดวยเน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนออาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียงเพ่ือดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผล การเรียนใหทราบทันทีดวย
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยท่ีทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการพัฒนาบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอน ดังงานวิจัยของ วิมลพร พิมพจันทร (2555) ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียน เรื่อง 
โปรแกรมนําเสนอผลงาน Microsoft   PowerPoint  ระหวางการเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบเกม กับการเรียน
ตามคูมือครู ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จุดประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด
สรางสรรค เรื่อง โปรแกรมนําเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยโปรแกรม
บทเรียนแบบเกมกับนักเรียนท่ีเรียนตามคูมือครู พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนแบบเกม เรื่อง โปรแกรม
นําเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสรางสรรค
มากกวานักเรียนท่ีเรียนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากท่ีไดไปทําการศึกษาสังเกตการณจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เปนเวลา 2 อาทิตย พบวาโรงเรียนวัดหลวงวิทยา มีการใชสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนนอยมากและสือ่ท่ีผูสอนหรือครูในรายวิชาน้ันไดใชในการสอนไมมีความนาสนใจมากพอท่ีจะกระตุน
ความสนใจของนักเรียนใหตั้งใจเรียนในเรื่องหรือในรายวิชาน้ันได นักเรียนจึงไดหันไปสนใจเลนเกมหรือเลนอินเทอรเน็ต
เปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนไมสนใจฟงเน้ือหาท่ีครูหรือผูสอนไดมีการจัดเตรียมมาเปนเหตุทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
น้ันต่ํากวาเกณฑท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว จากความสําคัญและปญหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยจึงทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการใช
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) หาคาดัชนี
ประสิทธิผล 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และ 4) เปรียบเทียบทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากท่ีกลาวมาขางตนน้ีการนําเอาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือตองการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
เพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และนอกจากการจัดการเรียนการสอนท่ี
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว ผูเรียนจะไดใชทักษะกระบวนการคิด และยังสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ทําให
ผูเรียนเกิดทักษะดานการใชเทคโนโลยีอีกดวย 

 
วัตถุประสงคงานวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพ่ือ
พัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80           
 2. เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เรื่อง เทคนิค
การใชงาน          
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารูเพ่ือพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint           

4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู 
 

 
สมมติฐานงานวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู  เรื่อง เทคนิคการใชงานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู ผลการเรียนรู
ของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน        
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 3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู เรื่องเทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีดัชนีประสิทธิผลเปนไปตามเกณฑ     

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย (ดานประชากร ดานเนื้อหา ตัวแปร ดานระยะเวลา) 
 1. กลุมเปาหมาย             
    กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนใน  ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน      
 2. ขอบเขตดานเน้ือหา        
    เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาเปนเน้ือหาในรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชบทเรียนจํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย     
 เรื่องท่ี 1 พาวเวอรพอยตนารู          
 เรื่องท่ี 2 ประโยชนของพาวเวอรพอยต       
 เรื่องท่ี 3 เทคนิคการใชงานพาวเวอรพอยต       

3. ขอบเขตของตัวแปร        
    3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรนารู            

 3.2 ตัวแปรตาม         
  1) ดัชนีประสิทธิผล        
  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
  3) ทักษะการใชงาน โปรแกรม Microsoft PowerPoint    
 4. ขอบเขตดานเวลา        
     เวลาท่ีใชในการดําเนินการศึกษา การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใช เพ่ือหาประสิทธิภาพ 
(แบบหน่ึงตอหน่ึง และแบบกลุมเล็ก) ทําการศึกษาตนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 สวนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมเปาหมายทําการศึกษาในภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 3 ช่ัวโมง 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีเก่ียวของ       
 1. ทฤษฎีการเรียนรู    
 1.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม          
ของสกินเนอร      
 1.2 ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตัคติวิสต   
 2. แนวคิดการออกแบบ ADDIE MODEL  
 3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน     
 4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี      
 5. เน้ือหาเก่ียวกับการใชโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

กลุมเปาหมาย    
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน 

กระบวนการศึกษา           
 1.สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรยีนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและ 4) แบบประเมินทักษะ     
 2.นําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมิน และปรับปรุงแกไข             
ตามขอเสนอแนะ          
 3.นําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ จํานวน 11 คน 
 4.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบหน่ึงตอหน่ึง และกลุมเล็ก  
 5.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการศึกษา           
 1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิผล      
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   
            3.ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ภาพที ่1 : กรอบแนวคิดของงานวิจัย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพือ่พฒันาทักษะการใชงาน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 
  1. กลุมเปาหมาย         
         กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ท่ีเรียนในภาคเรยีนท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา        
         เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย 

     2.1) แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรยีนรู ซอฟตแวรนารู จํานวน 3 แผน  
     2.2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรยีนรู ซอฟตแวรนารู  
     2.3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ชนิดแบบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ          
      2.4) แบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint จํานวน 20 ขอ 
 3. การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ      
     การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผูศึกษาไดประยุกตใชรูปแบบของ ADDIE Model ตามข้ันตอน
ดังน้ี           
 1. ข้ันวิเคราะห (Analysis)            
     1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีการเรยีนรูท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรยีนรู ซอฟตแวรนารู เรื่อง เทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                 
     1.2 ศึกษาเอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือการ
จัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู       
     1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือนํามาใช  เปนแนวทางใน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เรื่องเทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
      1.4 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาในหนวยการเรียนรูกับมาตรฐานการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรยีนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6            
      1.5 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ          
      1.6 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
      1.7 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 2. ข้ันออกแบบ (Design)            
      2.1 การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู      
  2.1.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูใชเวลาจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแผนละ 1 ช่ัวโมง โดยแผนการจดัการเรียนรูแตละแผน ประกอบดวย มาตรฐานสาระการเรยีนรู ตัวช้ีวัด 
สาระสําคญั จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู  สื่อ/แหลงการเรยีนรู 
กระบวนการวัดผลประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ รวมท้ังแบบประเมินในดานตาง ๆ ซึ่งแผนการจัดการเรยีนรูท้ัง 3 แผน
ประกอบดวย  แผนท่ี 1 เรื่อง พาวเวอรพอยตนารู  แผนท่ี 2 ประโยชนของพาวเวอรพอยต  แผนท่ี 3 เทคนิคการใชงาน
พาวเวอรพอยต              
      2.2 การสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน      
  2.2.1 นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนการวิเคราะห มาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  2.2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 3 เรื่อง ใชจัดกิจกรรมประกอบแผน  การจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึน ซึ่ง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย 1) คําแนะนําการใชงาน 2) จุดประสงคการเรยีนรู 3) แบบทดสอบกอน
เรียน 4) สถานการณปญหา 5) ภารกิจ 6) ฐานความชวยเหลือ 7) เน้ือหาการเรยีนรู 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) แหลง
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เรียนรูเพ่ิมเติม               
      2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
  นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตองได 1 
คะแนน ตอบผดิได 0 คะแนน เพ่ือเตรียมนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคลอง      
      2.4 การสรางแบบทดสอบวัดคาดัชนีประสิทธิผล     
  นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบทดสอบวัดคาดัชนีประสทิธิผล หนวยการเรยีนรู 
ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ตอบถูกตองได 1 
คะแนน ตอบผดิได 0 คะแนน เพ่ือเตรียมนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และเลือกขอสอบท่ีผานการ
ตรวจสอบมาทําการทดสอบ จํานวน 20 ขอ                 
      2.5 การสรางแบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
  นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบประเมินทักษะ หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 เปน Rating Scale 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เพ่ือเตรียมนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอคําถาม  

3.ข้ันพัฒนา (Development)       
    3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรียนรู         
  3.1.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรยีนรู เสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองของเน้ือหา และพิจารณาใหขอคิดเห็น แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข ผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพมี
จํานวน 3 ทาน ไดแก  1) ผศ.ดร.กนิษฐกานต ปนแกว ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
   2) ผศ.มะยรุีย  ทิพยาเสนีย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
   3) อ.กิตติยา  ปลอดแกว ตําแหนงอาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอร  
 เกณฑการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแผนการจัดการเรยีนรูดังน้ี  
  5 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ มากท่ีสุด  
  4 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความหมาะสมในระดับ มาก  
  3 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง  
  2 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ นอย  
  1 หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสมในระดับ นอยท่ีสุด         
  3.1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวไปทดลองใชเพ่ือหาคุณภาพ
กับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีมีบริบทผูเรียนใกลเคียงกับนักเรียน
กลุมเปาหมายโดยทําการทดลองในตนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 (แบบหน่ึงตอหน่ึงและแบบกลุมเล็ก) จํานวน 11 
คน โดยแบงนักเรยีนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน จากน้ันทําการทดลอง ดังน้ี  
 ครั้งท่ี 1 การทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง เปนการทดลองใชเพ่ือปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกาดเมฆจํานวน 3 คน โดยสุมเลือกจากนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง 
และกลุมออน กลุมละ 1 คน เพ่ือดูความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา คําสั่ง เวลาท่ีใช และ
ความเขาใจของนักเรียน ซึ่งบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 64.58/50  
 ครั้งท่ี 2 การทดลองแบบกลุมเล็ก เปนการทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนบานกาดเมฆ จํานวน 8 คน ทําการทดลองเพ่ือใหแนใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนชวยให
นักเรียนสามารถทําความเขาใจและเรียนรูได โดยใหนักเรียน เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประบปรุงจาก
การทดลองครั้งท่ี 1 ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมปีระสิทธิภาพเทากับ 82.62/86.25   
  3.1.3 ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสมบูรณกอนการนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตอไป 
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     3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
  3.2.1 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบดานความตรงเชิงเน้ือหาและความ
เหมาะสมของขอคําถามและตัวเลอืก แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองโดยกําหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังน้ี 
   +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค  
     0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค  
     -1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค  
  3.2.2 คัดเลือกขอสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจดุประสงคการเรียนรู (IOC) ตั้งแต 
0.5 ข้ึนไป          
  3.2.3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 คน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีเรียนผานเน้ือหาน้ีมาแลว โดยผูศึกษาดาํเนินการทดสอบ
เอง (แบบทดสอบตองทดลองใชกับผูเรยีนท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ีมาแลว จึงจะสามารถหาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกได ผูศึกษาจึงทดลองใชกับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยผูศึกษาดําเนินการทดสอบดวยตนเอง 
  3.2.4 นําคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมัน่   
  3.2.5 จัดพิมพขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 20 ขอ เพ่ือนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย  

     3.3 แบบประเมินทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint   
  3.3.1 นําแบบวัดทักษะท่ีสรางข้ึนเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบดานความตรงเชิงเน้ือหาและความ
เหมาะสมของขอคําถามและตัวเลอืก แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองโดยกําหนดระดับคะแนนความคิดเห็นดังน้ี 
   5 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดมากท่ีสดุ    
   4 หมายถึง  สามารถทําตามคําสั่งไดมาก    
   3 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดปานกลาง    
   2 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดนอย     
   1 หมายถึง สามารถทําตามคําสั่งไดนอยท่ีสุด    
  3.3.2 นําแบบวัดทักษะไปทดลองใช กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกาดเมฆ ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 คน ซึ่งเปนนักเรียนท่ีเรียน ผานเน้ือหาน้ีมาแลว โดยผูศึกษาดาํเนินการทดสอบ
เอง ผูศึกษาจึงทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยผูศึกษาดําเนินการทดสอบดวยตนเอง  

4.ข้ันนําไปใช (Implementation)         
   เปนข้ันตอนท่ีผูศึกษานําเครื่องมอืทุกชนิด ประกอบดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรือ่ง
ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดคาดัชนี
ประสิทธิผล ไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย คือนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 จํานวน 14 คน ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากข้ันนําไปใช คือ ขอมูลคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน และทักษะการใชงานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในข้ันน้ีผูศึกษาดําเนินการดังน้ี   
      4.1 กอนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนผูศึกษาไดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรยีน เพ่ือวัดความรู
พ้ืนฐานของผูเรียน และไดใหผูเรียนทําแบบฝกทักษะเพ่ือวัดทักษะของผูเรียนแตละคน (ช่ัวโมงท่ี 1 แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่อง พาวเวอรพอยตนารู)            
      4.2 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู          
      4.3 เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนเสรจ็แลวไดใหนักเรียนทําการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(ช่ัวโมงท่ี 3 เรื่อง เทคนิคการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint) และ ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะเพ่ือหาคาดัชนี
ประสิทธิผล          
      4.4 รวบรวมแบบทดสอบมาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรยีนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอร
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ชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู            
      4.5 รวบรวมแบบวัดทักษะมาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู 

5. ข้ันประเมินผล (Evaluation)       
     เปนการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนวาบรรลตุาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม โดยนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีนท่ีไดจากการใชจริงกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนวัดหลวงวิทยา จํานวน 14 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนเพ่ือดคูวามกาวหนาของการเรียนและนําผลการวัดทักษะการใชงานของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียนมาทําการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชงานโปรแกรมของนักเรียน 

การเก็บรวบรวมขอมลู        
  ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยเครื่องมือ 3 
ประเภท ในการเก็บรวบรวมขอมลู ดังน้ี        
       1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 3 เรื่อง ใชประกอบแผนการจัดการเรยีนรู
จํานวน 3 แผน ใชเก็บขอมูลระหวางการดําเนินกิจกรรมตั้งแตตนจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

          
                 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จําแนกเปน แบบทดสอบกอนเรียนใชทดสอบความรู

พ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนใชทดสอบ
ความรูของกลุมเปาหมาย หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท้ัง 3 เรื่องเสร็จแลว ซึ่งใชแบบทดสอบ 
จํานวน 20 ขอ โดยเก็บขอมลูตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

     2.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน      
      2.2 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมท้ังหมดแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน
      2.3 นําคะแนนจากการทําแบบฝกหัดทายบทแตละบท และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ      
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      2.4 นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน          

3. นําแบบวัดทักษะมาเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 
ซอฟตแวรนารู เมื่อดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้น เก็บขอมูลโดยนําคะแนนแบบวัดทักษะกอนเรียนและหลัง
เรียนมาหาคาเปรียบเทียบความรูกอนเรียนและหลังเรียน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการประเมินผล ดานเน้ือหา และดานกราฟกและการ
ออกแบบ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไดจากการทดลองแบบกลุมเลก็มีประสิทธิภาพ 82.62/86.25 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด          
 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52.00 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู   
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยาท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวย
การเรียนรู ซอฟตแวรนารู  มีคะแนนกอนเรียนเทากับ (µ = 6.57) คิดเปนรอยละ 32.85 และคะแนนหลังเรียน            
(µ = 13.5) คิดเปนรอยละ 67.5 แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
               4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู โดยมีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอน
เรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 อยูในระดับมาก และเมื่อนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว นักเรียนมี
ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับมาก ดังน้ัน นักเรียนมี
ทักษะการใชงานโปรแกรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ไปใชปรากฏผล ดังน้ี
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคุณภาพ เทากับ 
4.35 อยูในระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก เทากับ 82.62/86.25 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑท่ีกําหนด          
 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52.00 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู   
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน        

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีทักษะการใชงาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูศึกษาได
อภิปรายผลการศึกษาไวดังน้ี  

1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เพ่ือ
พัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80          

    ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จาก
ความเห็นของผูเช่ียวชาญพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท้ัง 3 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
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4.35 น่ันเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดอยางเหมาะสม และมีกิจกรรมการเรียนตาง 
ๆใหนักเรียนไดทํากิจกรรมได รวมไปถึงการกระตุนใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ
งาน วิจัยของ นัฐติยา สอนสุภาพ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
สวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอร ผลการหาคุณภาพพบวา ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง สวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอร พบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนท่ี
พัฒนาข้ึน อยูในระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 4.33 , S.D. = 0.62) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลนาถ ประทุมเทา 
(2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักการทํางานและบทบาทของคอมพิวเตอร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการหาคุณภาพพบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (  x̄ = 4.27 , S.D. = 0.61) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากจากทดลองใช
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานกาศเมฆ ตนภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 การหาประสิทธิภาพแบบ
หน่ึงตอหน่ึง เทากับ 62.22/50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังน้ีเปนเพราะ เวลาท่ีใชในการทดลองใชไมเพียงพอตอ
การเรียนรูของนักเรียนจึงทําใหนักเรียนไมเขาใจเน้ือหาตามท่ีบทเรียนกําหนดไว และเน่ืองดวยผูเรียนไมเคยไดรับการ
จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนไมสามารถท่ีจะเรียนรูไดดีในบริบทแบบน้ีได ผู
ศึกษาจึงไดทําการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหดียิ่งข้ึน โดยการแกไขเน้ือหา และเพ่ิมรูปภาพเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจงายและนาสนใจมากยิ่งข้ึนและนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมเล็ก 
พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.62/86.25 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด เน่ืองจากผูทําวิจัย
ไดทําการทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึงและปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหการทดลองแบบกลุมเล็กเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความนาสนใจ ทําใหกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดดี ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนไดตามท่ีบทเรียนไดกําหนดไวทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี จากการท่ีไดศึกษางานวิจัยของนัก
การศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฎวายังมีงานวิจัยของ กอเกียรติ ปรีจํารัส 
(2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ให
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 82.88/81.53 สูงกวาเกณฑ E1/E2 ท่ี
กําหนดคือ 80/80 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตษฎา วันนา (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษปท่ี 2 
ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 85.55/84.83    ฃ 

2. การหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู เรื่อง เทคนิค
การใชงาน          
     ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
มีคาเทากับ 0.52 คิดเปนรอยละ 52 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ไดผานการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากอาจารยท่ีปรึกษา และผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ และ
ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ นอกจากน้ียังผานการทดลองใชจากนักเรียนท่ีมีบริบทใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงเปนสื่อการสอนท่ีมีความนาสนใจ ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นัฐติยา สอนสุภาพ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง สวนประกอบหลักและการใชงานคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวย
บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียน มีคาเทากับ 0.7571 แสดงวา ผูเรียน
มีความรูเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียนรอยละ 75.71 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ บุระวัฒ (2553) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
คาเทากับ 0.7884 คิดเปนรอยละ 78.84      

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู เพ่ือพัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint          

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน หนวยการเรียนรูซอฟตแวรนารู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ไดรับการแกไขและปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงไดรับความ
สนใจจากนักเรียนเปนอยางมากตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐาปนีย สิทธ์ิทองสี (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยขจัดความรูพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและการจัดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยขจัดความรูพ้ืนฐาน พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการ
จัดการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ โสตาภา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใชงาน Microsoft PowerPoint 2007 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มี
วัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการใชงาน Microsoft PowerPoint 2007 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขาย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชงาน 
Microsoft PowerPoint 2007 สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01            
 4. การเปรียบเทียบทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหนวยการเรียนรู ซอฟตแวรนารู  
    ทักษะการใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมีการอธิบายข้ันตอนท่ีชัดเจนในแตละ
ข้ันตอน ทําใหนักเรียนเขาใจงาย และสามารถทํางานไดตามท่ีกําหนด และเขาใจในคําสั่งไดดี ทําใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ บุระวัฒ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษาความคงทนการเรียนรูของผุเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินความคงทนทางการเรียนรูของ
นักเรียนนหลังเรียนผานไป 7 วันและ 30 วันพบวา คะแนนประเมินเมือระยะเวลาผานไป 7 วัน คะแนนลดลงรอยละ 
4.00 ซึ่งเกณฑท่ีกําหนดความคงทนทางการเรียนรูจะลดลงไดไมเกินรอยละ 10 เมื่อระยะเวลาผานไป 30 วัน คะแนน
ลดลงรอยละ 6.67 ซึ่งเกณฑท่ีกําหนดลดลงรอยละ 30 และยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พีระ พิลาฤทธ์ิ (2554) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางงานนําเสนอท่ีใชโปแกรม Microsoft 
PowerPoint 2003 โดยใชรูปแบบการสอนทางตรง สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานทักษะการสรางงานนําเสนอดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ท่ีใชรูปแบบการสอนทางตรง สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็น
ระดับช้ันมะยมศึกษาตอนปลาย ใหผานเกณฑคะแนนรอยละ 70 และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 
ผลการศึกษาพบวา ทักษะการสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 โดยใชรูปแบบการสอน
ทางตรงของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเห็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวานักเรียนท่ีเรียนเรื่องการสราง
งานนําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 โดยใชรูปแบบการสอนทางตรงทุกคน ไดคะแนนทักษะการ
สรางงานนําเสนอผานเกณฑรอยละ 70 ซึ่งเปนเกณฑท่ีกําหนด และเกณฑจํานวนนักเรียนตามวัตถุประสงคท่ีวาใหมี
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จํานวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 (10.5 คน) น้ัน การวิจัยครั้งน้ีพบวา มีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑทุก
คน (รอยละ 100)  

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป       
  1. การทําวิจัยครั้งตอไปควรนําแบบทดสอบไปหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก กอน
นําไปใชครั้งตอไป          
  2. ควรเพ่ิมเสียงบรรยายเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
กอนนําไปใชครั้งตอไป          
  3. ควรเพ่ิมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิลงในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือเปนการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ และงายตอการเก็บรักษาขอมูล กอนการนําไปใชครั้งตอไป    
  4. ควรมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหเหมาะสมกับรายวิชาอ่ืน ๆ และระดับช้ันอ่ืน ๆ 
ตอไป 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก  
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 

The Development of The Computer-Assisted Instruction on The Drawing by A Graphics 
Program to Promote the Procedure Computer Skills for Students in  

Grade 7 
 

จุฑารัตน  สาลี1 สมิตานันต  สุขมาก2 และ ธิดารัตน  ทวีทรัพย3  

Jutharat  Salee1 Samitanan  Sukmak and Thidarat  Taweesup3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

2ครูพี่เล้ียงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โรงเรียนวัชรวิทยา อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร   
3อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกพัฒนาข้ึน 
หลังจากไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามข้ันตอนดําเนินการวิจัยประกอบดวย ศึกษาปญหาการเรียน
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยการทดลองใชกับนักเรียน เพ่ือนําไปแกไขและ
ปรับปรุงตอไป 

ผลการวิจัยพบวา 
1.ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือ

สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เทากับ 82.89/85.45 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด  
 2.ผลสัมฤทธ์ิหลังจากการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก (�̅�=4.49) 
คําสําคญั : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / โปรแกรมกราฟก / ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1. develop of the Computer-Assisted Instruction on 

the drawing by a graphics program; 2. permit the procedure computer skills for students in grade 

7 of 80/80 criteria; 3. compare the learning achievement of students by the Computer-Assisted 

Instruction on the drawing by a graphics program; to permit the procedure computer skills of the 

before and after studying for students in grade 7; to study about the students' contentment in 
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regard to the Computer-Assisted Instruction was developed after they demonstrated to use the 

computer-assisted instruction, imitate the procedures in this research comprise of; study the 

learning problem by observing the learning behavior, study concepts and theories of creating the 

Computer-Assisted Instruction, design the Computer-Assisted Instruction lesson and study the 

efficiency of the lesson by demonstrated with the students to solve and improve its. 

The study suggested that 

 1) The efficiency of the Computer-Assisted Instruction by a computer graphics to 

procedure computer skills for students in grade 7 to equate with 82.89/85.45 which was higher 

than 80/80. 

 2) The achievement after learning by the Computer-Assisted Instruction on the drawing 

by a graphics program for students in grade 7 is higher than before learning that has the statistical 

significance at level .05. 

 3) The students' contentment regarding the Computer-Assisted Instruction that teaching 

about the drawing by a graphics program for students in grade 7 found that they're very satisfied 

(�̅�= 4.49). 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันท่ัวโลกไดใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาประเทศและเปนท่ีประจักษชัดวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการพัฒนาเปนอยางมาก อาทิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการ ตลอดจนการสงเสริมคุณภาพการ
เรียนรู ทําใหประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกพยายามใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวาง เพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม มุงเนนการพัฒนาประเทศ
ไปสูเศรษฐกิจสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. 2545 : 1) 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวพบวา ครูสวนใหญใชวิธีการสอนโดยครูเปนผูถายบอกความรู 
ซึ่งควรจะปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหาโดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งโดยครูถายทอดความรูสงผลใหนักเรียนขาดสิ่งกระตุนเรงเราใหสนใจในบทเรียน นักเรียนมี
ความเบ่ือหนายในการเรียน ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามีบทบาทตอการศึกษามากข้ึนตาลําดับ มีผูกลาวขวัญถึง
เรื่องราวของเทคโนโลยีอยูเสมอ มีการนําเอาวิธีการและเทคนิคใหม ๆ มาใชกันอยูเสมอ (คณาจารยภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา. 2532 : 19) ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนําไปสูรูปแบบการสอนรูปแบบใหมเรียกวา 
“คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งใหความสนใจเรื่องราวการออกแบบ
วิธีการสอนเปนพิเศษ (Instruction Design และสถาบันราชภัฏสกลนคร (2536 : 90) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอน วาเน่ืองดวยคอมพิวเตอรมีลักษณะคอนขางคลองตัวและมีประโยชน ดังเชน ผูเรียนเรียนได
ตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการเรียนไดดวยตนเอง การตอบสนองท่ีรวดเร็วของ
คอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีรวดเร็วดวย อาจจะทําโปรแกรมใหมีบรรยากาศท่ีนาช่ืนชม ซึ่งเหมาะ
สําหรับผูเรียนท่ีเรียนไดชา สามารถเอาเสียงดนตรี สีสัน กราฟกเคลื่อนไหว ซึ่งทําใหดูเหมือนของจริงและนาเราใจใน
การฝกปฏิบัติ (Drill) หรือสถานการณจําลองไดเปนอยางดี ความสามารถในการเก็บขอมูลคอมพิวเตอร ทําใหการ
เรียนแบบเอกตบุคคลเปนไปไดอยางงายดาย ซึ่งครูผูสอนสามารถออกแบบใหเรียนไดโดยลําพัง ความแปลกใหมของ
คอมพิวเตอรจะเพ่ิมความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียนมากข้ึน 
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 

 จากสภาพปญหาและความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  คุณสมบัติและขอดีของคอมพิวเตอรชวย
สอนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นคุณคาของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความรู มีทักษะเก่ียวกับการ
วาดภพกราฟก อันจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน สนใจและเรียนรู
อยางสนุกสนานกับสื่อการสอนท่ีแปลกใหม            

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะ
กระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน 
สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชสื่อการเรียนการสอนบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการ
ใชสื่อการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ดานเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยทําการวิเคราะหจากเน้ือหารายวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก  ตามหลักสูตร

การศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
จํานวน 7 หนวยการเรียนรู ไดแก เริ่มตนกับ Illustrator การวาดเสนดวย Line Tool และ Brush Tool การวาด
รูปทรงเรขาคณิต การวาดเสนดวย Pen Tool และ Pencil Tool การจัดการกับอ็อบเจกต ระบายสีอยางสรางสรรค
ระบายสีอยางสรางสรรค และเทคนิคการวาดการตูนอยางงาย 

ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก  - การเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 
 ตัวแปรตาม ไดแก - ใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
   - เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังเรียน 
   - ความพ่ึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนและหลังเรียน 
 

ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
      ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปปท่ี 1 โรงเรียนวัชรวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 44 คน ซึ่งเปนกลุมท่ีใชในการศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 
 เครื่องมือวิจัย 

     1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก นําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟกท่ีพัฒนาข้ึนใหผูเช่ียวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสมของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 คน วิเคราะหผลการประเมินความเหมาะสม โดยนําคะแนนความคดิเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ  มาหาคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และเกณฑคาเฉลี่ยข้ันต่ําเพ่ือใชพิจารณาวา องคประกอบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเหมาะสม คือ  มีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.50  คะแนนข้ึนไป  และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน  1.00  คะแนน  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (E1 / 
E2) พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มีประสิทธิภาพ (E1 / E2)  เทากับ  
82.89/85.45   
      2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนท้ังหมดจํานวน  30  ขอ  ใหไดตาม
โครงสราง  ครอบคลมุเน้ือหาและตัวช้ีวัด  มาสรางเปนแบบทดสอบฉบับจริง  โดยตดัขอท่ีไมอยูในเกณฑออก  ซึ่งได
คาความยากงาย (P)  ของแบบทดสอบอยูระหวาง  0.50 - 0.80  และคาอํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบ อยู
ระหวาง  0.30 - 0.75    

     3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. ช้ีแจงใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1  โรงเรียนวัชรวิทยา ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2560 
จํานวน 44 คน ท่ีเปนกลุมตัวอยางการทดลอง ทราบถึงวิธีการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     2. ใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) วิชา
คอมพิวเตอรกราฟก เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก จํานวน  30  ขอ แลวตรวจใหคะแนนเพ่ือเก็บไวเปน
คะแนนกอนเรียน 
      3. จัดการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวย
โปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหสัมพันธกับแผนการจัดการเรียนรู  รายวิชาการวาดภาพดวย
โปรแกรมกราฟก ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชเวลาในการสอนท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 

     4. ภายหลังการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก 
เสร็จสิ้นลง ผูศึกษาทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  (Posttest) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

     5. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

     6. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟกกอนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
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1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก โดยการหา
คารอยละของคะแนนเฉลี่ย จากการทําแบบฝกหัดตอคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
จากสูตร E1 / E2 

2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชสถิติทดสอบท่ีแบบไมอิสระ  (t – test Dependent) 

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก มาคํานวณหาคาเฉลี่ย(�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และ
เทียบกับเกณฑเพ่ือแปลผลคะแนน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือ
สงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เทากับ 82.89/85.45 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก (�̅� =4.49)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก 
เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.89/85.45  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไวผลท่ีไดเปนไปตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชัยวัฒน 
แดงมาดี (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง
เศษสวน เพ่ือใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 81.87/81.50 ท่ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ80/80 และสอดคลองกับลัฐิกา ผาบไชย ( 2549: บทคัดยอไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําไทย 
สําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี3 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําไทยสําหรับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2)เปน 82.83/81.75 ตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพในการใชเปนสื่อในการเรียนการสอนจริงท้ังน้ีเน่ืองจากจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  น้ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามหลักการวิจัยและพัฒนาซึ่งเปนการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการ
วางแผน ดําเนินการสราง แกไข ปรับปรุง โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญท้ังสองดานสําหรับเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

2.การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากการ
ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรม
กราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  พบวา นักเรียนท่ี

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (�̅� =24.98) สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน 

(�̅� =12.16) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ขนิษฐา ชานนท (2532:9)ท่ีกลาววา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดี ท่ีจากความแปลกใหม
และจากความสามารถในการแสดงภาพ สีและเสียง ตลอดจนเกมคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเราความสนใจของนักเรียน
ไดเปนอยางดีและสอดคลองกับแนวคิดของนิพนธ ศุขปรีดี (2531:27-28) ท่ีกลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถตอบสนองตอการเรียนรูรายบุคคลไดดี เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนเอง
โดยไมตองเรงหรือรอเพ่ือนนักเรียนแตละคนสามารถโตตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหไมเบ่ือหนายใน
การเรียนนอกจานน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา จันทรจร ( 2544: บทคัดยอ )วิจัยเพ่ือสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําศัพทในวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลจากการวิจัยสรุปไดวา 
นักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 0.05 
ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จึงเปนสื่อการเรียนท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหนักเรียนมี
ความรูเพ่ิมข้ึน สามารถใชเปนสื่อถายทอดความรูเกาแกนักเรียนไดเปนอยางดีทําใหนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผูวิจัยไดใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผล
ปรากฏวาความพึงพอใจ ผลปรากฏวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก(�̅� =4.49,SD=0.05) พบวา ขอท่ีไดคาเฉลี่ยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เน้ือหามีความยากงายเหมาะสม
, ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุดเฉลี่ย 4.65 รองลงมาไดแก  เน้ือหาบทเรียนมีคุณคาตอการ
เรียนรู ,สามารถเลือกบทเรียนไดตามความตองการ,แบบทดสอบทายบทเรียน ทําใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน,
นักเรียนพอใจท่ีจะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน,คอมพิวเตอรชวยสอนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน 
เฉลี่ย 4.52,ทําใหจําบทเรียนไดดีเฉลี่ย4.48, การสรางบทเรียนครอบคลุมเน้ือหาวิชา,ตัวหนังสืออานงาย ชัดเจน ,มี
เทคนิคในการนําเสนอท่ีเหมาะสม นาสนใจ,บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหเขาใจเน้ือหาวิชาไดมากข้ึน เฉลี่ย 
4.43 ระยะเวลาในการนําเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม เฉลี่ย 4.39 และสามารถทบทวนความรูท่ียังไมเขาใจไดดีทํา
ใหงายตอการเรียนรูเฉลี่ย 4.35 สรุปไดวา นักเรียนเห็นประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะขณะ
เรียนมีความรูสึกชอบ สนุก และอยากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอีก เพราะจะทําใหเขาใจเน้ือหาไดดี  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

     1.กอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน ควรมีการเตรียมและทดลองใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
ใหพรอมสําหรับการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร หูฟง  
      2.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนมากยิ่งข้ึน เชน การทํา
แบบฝกหัดทักษะหลากหลายรูปแบบซึ่งอาจใชโปรแกรมชวยสรางอ่ืนชวย 
      3.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชมัลติมีเดีย มีเพลง มีเกม ใหมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา
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Development of The Learning Process by Integrating The Concept of Intellectual 
Psychology to Improve The Life Skills of Computer Students in The 4th Year of Faculty of 

Education, Nakhon Sawan Rajabhat University. 
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อาจารยประจาํโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  

 
บทคัดยอ 

    การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตต
ปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนผู
ศึกษาไดนําทฤษฎีการออกแบบการเรียนการสอนของ ADDIE MODEL มาใชในการดําเนินการวิจัย ทําการทดลอง
กับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน วิธีสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก กระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตปญญาศึกษา แผนการจัดการเรียนรู และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เก็บรวบรวมขอมูลตาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที  
    ผลการวิจยัพบวา 
  ไดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีข้ันตอนกระบวนการ
เรียนรู 5 ข้ัน ไดแก 1) เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in) 2) สุนทรียสนทนา 
(Dialogue Conversation) 3) การสะทอน (Reflection) 4) การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)   
5) การจดบันทึก (Journaling) และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการสอน
แบบจิตตปญญาศึกษา พบวาผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรูท่ีมกีระบวนการสอนแบบจติตปญญา

ศึกษามีความเหมาะสมมาก (�̅� = 4.80) เมื่อนักศึกษาไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมจิตตปญญาศึกษา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญา
ศึกษาในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา และพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ :  จิตตปญญาศึกษา / ทักษะชีวิต 
 

Abstract 

  The research objectives were to study and design learning activities using the intellectual 

psychology process to improve students' life skills. To study the learning achievement of the 

students before and after the study, the students adopted the teaching design theory of ADDIE 

MODEL Used to conduct research. Experiment with the samples used in the study. The students 

in computer education year 4 of the academic year 2016, which is studying in the first semester 

of 2016 academic year. Simple random sampling method. The instruments used in the study 
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were the learning process by integrating the concept of mental intellectual psychology. Learning 

management plan and the test of achievement. Data were analyzed by mean, standard 

deviation, dependent samples t-test.   

The research results indicate that : 
  The results of the teaching and learning activities were taught by intellectual psychology. 
There are five stages of learning process: 1) Prepare to study. Check-in 2) Dialogue Conversation 
3) Reflection 4) Manual Check-out 5) Journaling. The results of the study on the appropriateness 
of the learning management plan with the psychosocial teaching process. It was found that 

experts rated the quality of the learning plan with the psychosocial teaching process (�̅� = 4.80). 
When students are provided with learning activities, courses and learning management using 
intellectual psychology. The students 'post-learning achievement was significantly higher than 
before learning at the .05 level, and they were satisfied with the learning activities using the 
intellectual learning process to improve the students' life skills. And the satisfaction of teaching 
activities was at a high level. 
Keywords: intellectual psychology / life skills 
 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  สังคมในยุคปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสารและการนําเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมีความทันสมัยและ
สลับซับซอนมาใช ตลอดจนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังน้ันบุคคลในสังคมตองดําเนินชีวิตอยางมี
วิจารณญาณ ซึ่งตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และจากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปน้ีทาใหบุคคลในสังคมโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ียังอยูในชวงวัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีอยูในชวง
การปรับตัวเขาสูวัยผูใหญจึงเปนวัยท่ีทําใหมีความวิกฤติมากกวาชวงวัยอ่ืนๆ เน่ืองจากมีภาวะอารมณแปรปรวนสูง 
วุฒิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณ ยังมีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองในสังคม ขาดทักษะและ
ประสบการณในการเผชิญและแกไขปญหา นอกจากน้ีวัยรุนยังเปนวัยท่ีใหความสําคัญกับเพ่ือนมาก ทําใหเกิด
พฤติกรรมเบ่ียงเบนไดงาย (ศศิวิมล เกลียวทอง. 2557) ดังน้ันหากวัยรุนมีทักษะชีวิต มีความมั่นคงทางจิตใจ ก็จะทํา
ใหสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดและอยูในสังคมอยางมีความสุขเน่ืองจากทักษะชีวิตมีความสัมพันธกับการ
แกไขปญหาระดับบุคคล  
  ทศวรรษใหมทําใหเทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังระบบคอมพิวเตอรระบบอินเทอรเน็ต 
ถูกมองวาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ซึ่งบางครั้งสวนทางกับสภาวะจิตใจ สมรรถนะ ทักษะท่ีมนุษย
พึงมีเพราะความหลากหลายทางเช้ือชาติวัฒนธรรมการหลอหลอมรวบรวมความคิดความเช่ือของกลุมคนท่ีบุคคลใน
สังคมจะตองตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหมอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมากน่ีเองไดสงผล
กระทบตอเด็กผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแลวอาจเปนคนท่ีไมประสบความสําเร็จในชีวิต มีปญหาทาง
อารมณ จิตใจ และมีความขัดแยงในชีวิตไดงาย ครูจึงตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใหผูเรียนมี
ทักษะชีวิตครูจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีการสอนท่ีมีศิลปะดวย ศิลปะน้ันไดแก มีความรูความเขาใจในทฤษฎีการ
สอน ตลอดจนการประยุกตทฤษฎีการสอนน้ันไปเปนวิธีการสอน อีกท้ังตองพิจารณาเก่ียวกับปจจัยท่ีควรคํานึงถึงตอ
การจัดการสอนคอมพิวเตอรดวย (ฐาปนีย ธรรมเมธา, 2540) ปญหาอีกประการหน่ึงท่ีไมควรมองขามคือ ปญหาท่ี
ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูใหความรูและถายทอดความรูเทาน้ัน ผูเรียนจึงเปนเพียงผูรับความรูแตเพียงอยางเดียว ทําให
เปนอีกปญหาหน่ึงท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
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  ทักษะชีวิต (life skills) เปนความสามารถของบุคคลหรือทักษะท่ีมนุษยทุกคนตองมีและใชใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือชวยใหตนเองมีความสุขสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดและประสบความสําเร็จ (มัณฑรา ธรรมบุศย 
.2553) ประกอบดวยการมีความรูและเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการจัดการกับปญหาใด ปญหาหน่ึงของตนเองได 
เพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูรอดไดในสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีภาวะวิกฤติในยุคปจจุบันอยางมีความสุข 
และเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต จากความสําคัญดังกลาวจึงควรสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
ชีวิตเน่ืองจากเปนทักษะท่ีทําใหนักศึกษารูจักตนเองท้ังทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษามี
การดํารงชีวิตท่ีมีความสุข เกิดการพัฒนาตนเองโดยการใชความคิด การปรับตวั การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการ
กับอารมณและความเครียดในการแกไขปญหาใหกับตนองอยางฉลาด ทักษะชีวิตจะสงผลใหนักศึกษาฉลาดรู ฉลาด
เลือก ฉลาดปฏิบัติ และรูจักยับยั้งช่ังใจ บุคคลท่ีมีทักษะชีวิตจะเปนคนท่ีมีเหตุผลรูจักเลือกการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
(ศศิวิมล เกลียวทอง. 2557) ซึ่งปจจัยท่ีสงผลใหบุคคลมีทักษะชีวิตน้ันจากผลการวิจัยพบวามีปจจัยหลายดานไดแก 
การมองโลกในแงดีสงผลตอทักษะชีวิต (นิสิตา อังกุล. 2552) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อัตมโนทัศน ลักษณะมุง
อนาคต การสนับสนุนทางสังคมและสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพ่ือนสงผลทางบวกตอทักษะชีวิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (ศศิวิมล เกลียวทอง. 2556) ตัวแปรลักษณะมุงอนาคต การควบคุมตน เจตคติตอ
จิตสํานึกสาธารณะ การสนับสนุนทางสังคม การรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธทางบวกตอจิตสํานึก
สาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 (สุคนธา เส็งเจริญ. 2555) จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวาการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรท่ีชวยใหบุคคลมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีความผาสุกในชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคมท่ีเพียงพอจะชวยใหบุคคลมีการปรับตัวท่ีเหมาะสม สามารถแกปญหาตางๆ ไดซึ่งการสนับสนุนทางสังคม
จะทําใหคนมีประสบการณท่ีดี มีความมั่นคงอันจะสงเสริมหนาท่ีในการตอสูปญหาของแตละคนไดดีข้ึน การ
สนับสนุนทางสังคมชวยลดโอกาสการเกิดภาวะวิกฤตในชีวิตโดยชวยใหความเครียดจากการท่ีคนเรารูสึกวาไม
สามารถชวย ตัวเองได รูสึกดอยไมเห็นคุณคาของตนเอง (มาลัย สาราญจิตต. 2540 ; อางอิงมาจาก 
Wortman,1984 ; Cohen&Wills, 1985 ) ซึ่งลักษณะของการสนับสนุนทางสังคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัว 
เพ่ือน หรือคน ท่ีเก่ียวของ เมื่อบุคคลอยูในภาวะวิกฤต การสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญโดยนักศึกษาท่ีไดรับการ
สนับสนุน ทางสังคมมากจะมีทักษะในการตัดสินใจและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (ษมาพร ศรีอิทยาจิต. 2548)  
  จะเห็นไดวาทักษะชีวิตเปนทักษะท่ีมีความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาใหสามารถพัฒนาตนเองโดยการ
ใชความคิด ความตระหนักรูในตน การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ  
การจัดการ กับอารมณและความเครียดในการแกไขปญหาใหกับตนเอง ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
ช้ันปท่ี 4 เพ่ือใหบัณฑิตมีความสามารถในการรูจักแกปญหาสําคัญท่ีเก่ียวกับคนและสิ่งแวดลอม และปญหาท่ีเกิด
จากพฤติกรรมมนุษย ผู วิจัยในฐานะเปนผูทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
หลักสูตรการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร ซึ่งเปนรายวิชาหน่ึงท่ีชวยใหผูเรียนใหเกิดการเรียนรูจากการวิเคราะหตนเอง 
การเขาใจตนเองอยางแทจริง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education; TQF : HEd) ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบททางสังคม
และผูเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนจึงเปนการศึกษาท่ีตองพัฒนามนุษยอยางเปนองครวม เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูจนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผานวิธีการหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูภายในตนเอง และทําใหผูเรียนได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาและออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษา 
  2 เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษากอนและหลังเรียน 
  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาในการพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักศึกษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนธันวาคม - เดือน
กุมภาพันธ  2561 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 50 คน  
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน ใชวิธีสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก 
  
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  
   ตัวแปรตน ไดแก   กิจกรรมการจดัการเรียนรูโดยใชกระบวนการจติตปญญาศึกษา 
   ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน, ความพึงพอใจตอการจดักิจกรรมการเรียนรูฯ  
        ในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ขอบเขตดานประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 50 คน  
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 
2560 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน ใชวิธีสุมอยางงาย โดยจับฉลาก 
  2. ขอบเขตเน้ือหา  
   การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร โดยเปนเน้ือหาวิชาเฉพาะดาน หลักสูตรคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุงป 2558 
  3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใช 
จิตตปญญาศึกษา มีข้ันตอนกระบวนการเรียนรู ไดแก  
1) เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอด
ความรู (Check-in) 
2) สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)  
3) การสะทอน (Reflection)  
4) การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)  
5) การจดบันทึก (Journaling)  
 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษา
กอนและหลังเรียน 
- ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการจติตปญญา
ศึกษาในการพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักศึกษา 
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   1. แผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจติตปญญา 
   2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูคอมพิวเตอร 
   3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรยีนการสอนแบบจิตตปญญา 
 
          วิธีการเก็บขอมูล  
   ข้ันท่ี 1 ข้ันการวิเคราะห(Analysis)  
   ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูคอมพิวเตอรโดยใช 
จิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
   1. ศึกษา วิเคราะหการเรยีนของนักศึกษาจากผลการเรียนปการศึกษาท่ีผานมา สมัภาษณจาก
อาจารยผูสอนในรายวิชาอ่ืนๆ  
   2. กอนทําการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร อาจารยผูสอนไดทํา
การสัมภาษณโดยผานแบบสัมภาษณเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียน ความคาดหวังในรายวิชาท่ีเรียน และสิ่งท่ี
นักศึกษาตองการอยากใหมีจากการเรียนในรายวิชาน้ี  
   3. นําผลการจากสมัภาษณจากนักศึกษา เปนสวนหน่ึงในการออกแบบการจัดการเรยีนการสอนใน
รายวิชาการจดัการเรียนรูคอมพิวเตอรดวย  
   ข้ันท่ี 2 ดานการออกแบบ (Design)  
   1. กําหนดเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงกระบวนการเรียนการสอนและผลท่ีจะ
เกิดกับผูเรียน ตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถของผูเรียน ซึ่งผูศึกษาไดเลือกรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแนวคิดของจิตตปญญาศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สติอยูกับตัว มุงพัฒนาทักษะในการคนควาหาความรู ทักษะในการคิด ทักษะในการนําเสนอ 
ทักษะในการทํางานเปนกลุมและทักษะในการบริหารเวลาและสะทอนใหเห็นในมุมตางๆของการเรียนการสอน  
   2. กําหนดทฤษฎีการสอน โดยคํานึงถึงการนามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับเง่ือนไขหรือสภาพการณในการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับการเรียนรูประเภทตางๆท่ีตองการซึ่งผูศึกษาไดเลือกทฤษฎีของจิตตปญญาศึกษามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน  
    1) เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in) 
    2) สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)  
    3) การสะทอน (Reflection)  
    4) การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out)  
    5) การจดบันทึก (Journaling)  
    3. กําหนดองคประกอบและรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอน  
     3.1 วัตถุประสงคการเรียนการสอน (Instructional Objective) ผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรยีนรูและเปนเจาของความรู ผูเรยีนสรางความรูดวยตนเองผานกระบวนการเรียนรูอยางใครครวญตามแนวคดิ
จิตปญญาศึกษา ผูเรียนใชทักษะกระบวนการเรียนการสอนอยางใครครวญตามแนวคิดจติปญญาศึกษา  
เปนเครื่องมือในการเรียนรูเน้ือหาวิชาอยางวิเคราะหขอมลูกอน  
     3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activities)  
      3.2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนไมเนนการบรรยายเน้ือหาวิชาแตเปนการสราง
บรรยากาศท่ีอานวยใหผูเรียนเกิดแรงบัลดาลใจเกิดความอยากรูอยากคนควาหาความรูอยางมสีต ิเรียนรูดวยตนเอง  
      3.2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปการใชคําถามเพ่ือตอบ
คําถามจะกระตุนใหผูเรียนคิดและใชการเรียนในรูปแบบตางๆตามบริบท  
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      3.2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลดวยตนเองจะ
ทําใหผูเรียนเกิดองคความรูใหม เพ่ิมพูนทักษะดานความคดิ สามารถแยกแยะขอเท็จจริงท่ีสิ่งถูก ผิดได  
      3.2.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดวยการศึกษา
คนควาและแกไขปญหาตางๆท่ีเจอดวยตนเอง  
      3.2.5 ใชกิจกรรมท่ีหลากหลายในช้ันเรียนเพ่ือสรางความทาทายและกระตุนให
ผูเรยีนเกิดการสนใจเรียน  
      3.2.6 กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรยีนไดรับอิสระในการคิดออกแบบการนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบท่ีสรางสรรคแตกตางจากการเรียนในรูปแบบเดิม  
      3.2.7 กิจกรรมท่ีสรางหนาท่ีหรือความรับผดิชอบใหแกผูเรียน  
      3.2.8 การประเมินและวัดผลตองอยูในบริบทท่ีเกิดข้ึนจริง  
     3.3 โครงสรางและข้ันตอนกิจกรรมสอดแทรกแนวคดิของจิตตปญญาศึกษา  
ข้ันตอนกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย 3 สวน คือ  
      3.3.1 ข้ันนํา 
       3.3.1.1 เตรยีมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in)  
       3.3.1.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation)  
      3.3.2 ข้ันสอน  
       3.2.2.1 การสะทอน (Reflection)  
       3.2.2.2 การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out) 
       3.3.3 ข้ันสรุป  
        3.3.3.1 การจดบันทึก (Journaling)  
     3.4 การประเมิน (กรมวิชาการ, 2545 และอัจฉรา เสาวเฉลมิ, 2546) การประเมิน
ระหวางเรยีน (Formative Evaluation)  
      3.4.1 ผูสอนมีการประเมินการเรียนรูของผูเรียนเปนระยะๆ  
      3.4.2 การประเมินเปนลักษณะการ ประเมินตามจุดมุงหมายโดยเนนถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  
      3.4.3 การประเมินเปนลักษณะเปนการประเมินท่ีอาศัยบริบทจริงทางสังคมผนวก
กับวิธการประเมินท่ีหลากหลายวิธี  
      3.4.4 เกณฑในการประเมินตองใชตองอยูในบริบทของความเปนจริง  
      3.4.5 ศึกษาวัตถุประสงคการเรียนการสอนและนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของ
การประเมิน แลวจึงเลือกเครื่องมอืในการประเมินท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ใหเปนการประเมินพัฒนาการของ
ผูเรยีนรอบดานตามสภาพจริง  
      3.4.6 การประเมินผูเรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมิน
หลังเรียน (Summative Evaluation) ใชวิธีประเมินท่ีหลากหลายเนนการสังเกตพฤติกรรมของผูเรยีนขณะทํางาน
โดยการประเมินเปนการประเมินตามสภาพจริง  
     3.5 การจดัประสบการณ (Experimental Learning Activities)  
      3.5.1 ผูสอนมีบทบาทในการกระตุนและจูงใจใหผูเรียนสนใจเรยีน  
      3.5.2 ใหผูเรียนมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
      3.5.3 เรียนมีความสามัคคีและมีสวนรวมในทุกกิจกรรมการเรียนการสอน  
      3.5.4 เนนทักษะกระบวนการคนควา สืบคนขอมูลดวยตนเอง  
     3.6 สื่อและอุปกรณ (Media and Material) (Savery and Duffy ,1995)  
      3.6.1 เปนสื่อท่ีสามารถพบเห็นในชีวิตประจําวัน  
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      3.6.2 สงเสริมทักษะการสืบคนขอมูล  
    4. กําหนดลักษณะของแผนการจดัการเรียนรู  
     4.1 แผนการจัดการเรยีนรูท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนตามแนวคิดจติ
ปญญาศึกษา รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรท่ีมีกระบวนการเรยีนการสอนแบงออกเปน 8 
แผนการจดัการเรียนรู ท้ังหมด 16 สัปดาห  
ตารางท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแนวคดิจิตปญญาศึกษา 

ขั้นตอนการจัด 
กิจรรมการเรียนรู 

กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบ 
แนวคิดจิตปญญาศึกษา 

1. ข้ันนํา 1.1 เตรียมความพรอมในการเรียน การถายทอดความรู (Check-in) โดยการให
สติอยูกับตัว อาจารยสรางแรงบันดาลใจดวยการใชสื่อมลัติมเีดียหรอืสื่อการสอน
ประเภทอ่ืนๆและอาจารยเปนผูสรางบรรยากาศท่ีทําใหนักศึกษาเกิดการคิดอยามี
สติในหองเรียน  
1.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) พูดและฟงเพ่ือนพูดอยาง
ใครครวญ ไตรตรองฟงอยางรูเทาทัน ใหแขวนลอยคําถามใหผูพูดไดอยาง
เช่ือมโยงอาจารยเปนผูช้ีแจงวัตถุประสงคการเรยีนรูในช่ัวโมงพรอมท้ังช้ีแจง
กิจกรรมกระบวนการเรยีนการสอนรวมท้ังแจงวิธีการวัดประเมินผลการเรยีน
ใหแกนักศกึษา 

2. ข้ันสอน 2.1 การสะทอน (Reflection) สะทอนความคิดความรูสึก ตามหัวขอ และ
ประเด็นตางๆ อาจารยใหนักศึกษาทํางานกลุมหรืองานรายบุคคลสบืคนขอมูล
และแกไขปญหาท่ีเจอดวยตนเองโดยมีอาจารยเปนผูคอยช้ีแนะและใหการ
สนับสนุนการทํางานของนักศึกษาจะไดรับอิสระในการคิดออกแบบนําเสนอ
ผลงานมีกิจกรรมหลากหลายเพ่ือความทาทายและกระตุนใหนักศึกษาสนใจใน
การเรยีนอยูเสมอ  
2.2 การทบทวนบทเรียนดวยตนเอง (Check-out) ทบทวนวาวันน้ีผูเรยีนได
เรียนรู อะไร และใหสรุปพรอมงานท่ีไดรับมอบหมายการเรียนครั้งตอไป อาจารย
ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนไปแลว ฝกการแกไขปญหาท่ีเจอ
ดวยตัวเอง โดยมีอาจารยเปนผูใหคําแนะนารายบุคคล การสอนมักจะทําเมื่อมี
คําถาม เปนการสอนแบบรายบุคคลหรือรายกลุม  

3. ข้ันสรุป 3.1 การจดบันทึก (Journaling) แสดงใหเห็นความกาวหนาเปนระยะและ
ทบทวนเปนระยะสงผูสอน ทําใหผูเรียนไดตระหนักถึงทักษะชีวิตท่ีจะตองเกิดข้ึน  

    5. การสรางแผนการจดัการเรียนรู 
     แผนการจดัการเรียนรู รายวิชาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร สําหรับ
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางดังน้ี 
     5.1 ศึกษาและวิเคราะหจดุประสงคการเรยีนรูของรายวิชาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู
คอมพิวเตอร 
     5.2 ศึกษาเอกสารและตําราเรียน รายวิชาหลักสูตรและการจดัการเรียนรูคอมพิวเตอร 
     5.3 สรางตารางวิเคราะหและจัดแบงเน้ือหา จุดประสงคการเรียนรู 
     5.4 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา 
จากเอกสารตาง ๆ และศึกษาจากรูปแบบกระบวนการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 



1264 
 

 

     5.5 จัดทําแผนการจดัการเรียนรู ท่ีใชกระบวนการสอนแบบแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา 
จํานวน 8 แผน เวลา 32 ช่ัวโมง แผนละ 4 ช่ัวโมง แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู 
    6. กําหนดลักษณะของแบบทดสอบของผูเรียน 
     แบบวัดแบบทดสอบทางการเรียน รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร 
ลักษณะของแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สรางแบบทดสอบจากการวิเคราะห
ระดับการวัดผลพฤติกรรมทางดานจิตพิสัยและจดุประสงคการเรียนรูจึงเปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ (สมนึก 
ภัททิยธนี. 2546 : 194) จํานวน 30 ขอ 
   ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา (Development)  
   เครื่องมือท่ีไดจากข้ันการออกแบบ ไดแก กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชการสอนตาม
แนวคิดจิตปญญาศึกษา แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรูของนักศึกษา นํามาตรวจหาคณุภาพของเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญตรวจหาคณุภาพของ
แผนการจดัการเรียนรูท่ีมีกระบวนการเรยีนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา  
   ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจยัไปใหผูเช่ียวชาญดําเนินการตรวจสอบการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการ
เรียนการสอนแบบจติตปญญาศึกษา ดังน้ี  
   1.1 นําแผนการจัดการเรยีนรูท่ีสรางข้ึนไปทําการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก  
    1.1.1 อาจารย ดร.อาภากร โพธ์ิดง อาจารยประจาํสาขาวิชาหลักสตูรและการสอน   
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  
    1.1.2 อาจารยภิรญา โพธิพิทักษ อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
    1.1.3 อาจารย ดร.วุฒิชัย พิลึก อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
   เพ่ือตรวจหาความตรงของจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา ภาษา และความเหมาะสมของกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอน ในแตละแผนการจดัการเรียนรู โดยใชแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งเปนแบบประเมิน
ความคิดเห็นชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน. 2536 : 
124)  
     
   5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  
    4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
    2 หมายถึง เหมาะสมนอย  
    1 หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด 
    และตอนทายเปนแบบปลายเปดมไีวใหผูเช่ียวชาญใหขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู  
   1.2 นําคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผูวิจัยโดย
ใชเกณฑการวิเคราะห ดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน. 2536 : 124)  
    4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด  
    3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
    1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย  
    1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยท่ีสุด  
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    ในแตละดานถาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมีคาตั้งแต 3.50 ข้ึนไป คาเฉลี่ยรวมทุก
ดานเทากับ 4.80 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 สรุปไดวาองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูมีความ
สอดคลองเหมาะสมสามารถนําไปใชได (วิเชียร เกตุสิงห. 2538 : 8-11; อางถึงใน สิริลักษณ นาควิสุทธ์ิ. 2548) และ
ไดทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ จนไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีความเหมาะสม  
  2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา  
   ผูวิจัยนําเครื่องมือการวิจัยไปใหผูเช่ียวชาญดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพ่ือหาความตรงเชิงเน้ือหา  
   2.1 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ
เรียนรู (Index item – objective congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนจากการพิจารณาดังน้ี 
(เกษม สาหรายทิพย. 2539 : 183)  
   ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงค  
    ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงตามจุดประสงคหรือไม  
    ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอสอบวัดไมตรงตามจุดประสงค 
   เกณฑการพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง  
   ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเท่ียงตรง ใชได  
   ขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง ต่ํากวา 0.50 ตองปรับปรุง ยังใชไมได  
  2.2 นําคะแนนความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู พบวา ขอสอบทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูอยูท่ี 
0.67 – 1.00 ซึ่งมีคามากกวา 0.5 แสดงวาขอสอบมีความตรงเชิงเน้ือหา (เกษม สาหรายทิพย. 2539 : 183) ทําการ
จัดพิมพแบบทดสอบฉบับแกไขจํานวน 30 ขอ  
   2.3 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญและแกไขเรียบรอย
แลว ไปทดสอบกับนักศึกษา ช้ันปท่ี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และไมใชกลุมตัวอยาง โดยการตรวจการให
คะแนนแบบทดสอบแตละขอ ให 1 คะแนนสําหรับขอท่ีนักศึกษาทําถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอท่ีทํานักศึกษา
ไมถูก 
  ข้ันท่ี 4 ข้ันนําไปใช (Implementation)  
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 
2560 ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
  การดําเนินการทดลอง  
  ในการทดลองครั้งน้ี ผูศึกษาไดดาเนินการ ดังน้ี  
  1. ทําการทดสอบกอนเรียนกับนักศึกษากลุมทดลอง คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 ดวยแบบทดสอบวัดความรูรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรจํานวน 30 ขอ 
ระยะเวลา 60 นาที แลวตรวจแบบทดสอบบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล  
  2. ดําเนินการทดลอง โดยผูศึกษาไดดําเนินการสอนนักศึกษากลุมทดลอง โดยใชกระบวนการเรียนการ
สอนแบบจิตปญญาศึกษา และดําเนินการสอนกลุมควบคุมดวยกระบวนการสอนแบบปกติ จํานวน 8 คาบ 32 
ช่ัวโมง คาบละ 4 ช่ัวโมง ดวยตนเอง  
  3. หลังการทดลองสอนทําการทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุมทดลองดวยแบบทดสอบวัดผลความพึง
พอใจทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร ฉบับเดียวกันกับทดสอบกอนเรียนแลวตรวจ
แบบทดสอบบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนหลังเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล  
  4. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบวัดผลความพึงพอใจทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรูคอมพิวเตอรกอนเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานและสรุป
ผลการวิจัย  



1266 
 

 

  ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation)  
  1. การวิเคราะหขอมูล  
   ในการประเมินผลครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ในการหาขอมูลเพ่ือตอบ
คําถามตามท่ีระบุในวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการดําเนินการ
ทดลองในข้ันนําไปใช ซึ่งดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเรียนกอนเรียนของนักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการสอน
แบบแนวคิดจิตปญญาศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร 
ของนักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบแนวคิดจิตปญญาศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี  
   1.1 นําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการสอน
แบบแนวคิดจิตปญญาศึกษามาหาคาเฉลี่ยของคะแนนผลทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอร ท้ังกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาทดสอบความแตกตางของคะแนนผลทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียน ดวยสถิติทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน  
   1.2 นําคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษากลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบแนวคิดจิต
ปญญาศึกษาท่ีไดรับการสอนแบบปกติมาหาคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตัวอยางเปนอิสระ 
จากกัน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
   ตอนท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใชจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา 
   1. ผลการวิเคราะหจากข้ันวิเคราะหนํามาออกแบบกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรูคอมพิวเตอรโดยใชการสอนแบบจิตปญญาศึกษาแสดงดังภาพท่ีดังน้ี 
 
1. ข้ันนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้ันสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมความพรอมในการ

เรียน การถายทอดความรู 

(Check-in) 

โดยการใหสติอยูกับตัว อาจารยสรางแรงบันดาลใจ ดวยการ
ใชสื่อมัลติมเีดียหรือสื่อการสอนประเภทอ่ืนๆและอาจารย
เปนผูสรางบรรยากาศท่ีทาใหนักศกึษาเกิดการคดิอยางมสีติ
ในหองเรียน 

พูดและฟงเพ่ือนพูดอยางใครครวญ ไตรตรองฟงอยางรูเทา
ทัน ใหแขวนลอยคําถามใหผูพูดไดอยางเช่ือมโยง  
อาจารยเปนผูช้ีแจงวัตถุประสงคการเรียนรูในช่ัวโมงพรอม
ท้ังช้ีแจงกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังแจง
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนใหแกนักศึกษา 

สุนทรียสนทนา (Dialogue 

Conversation) 

การสะทอน (Reflection) สะทอนความคดิความรูสึก ตามหวัขอ และประเด็นตางๆ  
อาจารยใหนักเรียนทํางานกลุมหรืองานรายบุคคลสืบคน
ขอมูลและแกไขปญหาท่ีเจอดวยตนเองโดยมีครูเปนผูคอย
ช้ีแนะและใหการสนับสนุนการทํางานของนักเรียนจะไดรับ
อิสระในการคิดออกแบบนํา เสนอผลงานมี กิจกรรม
หลากหลายเพ่ือความทาทายและกระตุนใหผูเรียนสนใจใน
การเรียนอยูเสมอ 

การทบทวนบทเรียนดวย

ตนเอง (Check-out) ทบทวนวาวันน้ีผูเรียนไดเรียนรู อะไร และใหสรุปพรอมงาน
ท่ีไดรับมอบหมายการเรียนครั้งตอไป อาจารยใหนักศึกษา
ฝกปฏิบัติงานในเน้ือหาวิชาท่ีเรียนไปแลว ฝกการแกไข
ปญหาท่ีเจอดวยตัวเอง โดยมีอาจารยเปนผูใหคําแนะนํา
รายบุคคล การสอนมักจะทําเมื่อมีคําถาม เปนการสอนแบบ
รายบุคคลหรือรายกลุม 
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3. ข้ันสรุป 
 
 
  
 
 
ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียน  
  ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาท่ี
ไดรับการสอนดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา 

กลุมทดลอง N �̅� S.D. t 

กอนเรียน 25 6.33 2.08 
3.83* 

หลังเรียน 25 10.09 2.44 

    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 (t(.05,29)= 1.725) 
  จากตารางท่ี 2 พบวานักศึกษา ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาท่ีไดรับการสอนดวย กระบวนการ
เรียนการสอนแบบจิตปญญารายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจกระบวนการจดัการเรียนรูรายวิชาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู
คอมพิวเตอรในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา 
  ตารางท่ี 3 ผลความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรยีนรูรายวิชาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู
คอมพิวเตอรในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา 

ลําดับ รายการ �̅� S.D. ความหมาย 
1. ดานบรรยากาศ  

บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมในหองเรียนมากข้ึน  

 
4.60 

 
0.61 มากท่ีสุด 

2. บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
ชวยเหลือตอตนเอง และกลุม  

4.70 0.62 มากท่ีสุด 

3. บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรน
ในการเรียน  

4.60 0.77 มากท่ีสุด 

4. บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรม
ไดอยางอิสระอยางมีขอบเขต  

4.20 0.60 มาก 

5. บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักศึกษาเกิดความคดิท่ี
หลากหลายในทางท่ีเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  

4.20 0.43 มาก 

6. ดานกิจกรรมการเรียน  
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา  

4.09 .50 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด  

4.50 .69 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ  4.40 .79 มาก 

การจดบันทึก 

(Journaling) แสดงใหเห็นความกาวหนาเปนระยะๆ และทบทวนเปน
ระยะสงอาจารยผูสอน ทําใหผูเรียนไดตระหนักการมีทักษะ
ชีวิตท่ีเหมาะสม 
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9. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักศึกษากลาคิดกลาตอบ  4.30 .59 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น

ในทางท่ีดีข้ึน  
4.50 .40 มากท่ีสุด 

ลําดับ รายการ �̅� S.D. ความหมาย 
11. กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักศึกษาเขาใจในเน้ือหาในการ

เรียนมากข้ึน  
4.50 .54 มาก 

12. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรยีนรูรวมกัน  4.30 .56 มาก 
13. ประโยชนท่ีไดรับ  

การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย  
4.70 .70 มากท่ีสุด 

14. การจัดการเรยีนรูทําใหจําเน้ือหาไดนาน  4.20 .60 มาก 
15. การจัดการเรยีนรูชวยใหนักศึกษาสรางความรู ความเขาใจ

ดวยตนเองไดอยางมีประโยชน  
4.20 .70 มาก 

16. การจัดการเรยีนรูทําใหนักศึกษานําวิธีการเรียนรูไปใชในวิชา
อ่ืนๆ  

4.20 .60 มาก 

17. การจัดการเรยีนรูทําใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดท่ีสูงข้ึน  4.10 .50 มาก 
18. การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนตดัสินใจโดยใชเหตผุล  4.40 .40 มาก 
19. การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจและรูจักเพ่ือนมากข้ึน  4.20 .60 มาก 
20. กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน  4.70 .60 มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี 3 พบวานักศึกษา ช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา ท่ีไดรับการสอนดวยกระบวนการ
เรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรจากผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาท้ัง 3 ดาน ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานประโยชนท่ีไดรับ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ข้ึนไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
  1. ไดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรโดยใชการ
สอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีข้ันตอนกระบวนการเรียนรู 3 ข้ัน ไดแก ข้ันนํา ข้ันสอน และข้ันสรุป 
  2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการสอนแบบจิตตปญญา
ศึกษา โดยผูเช่ียวชาญ พบวาผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการสอน
แบบจิตตปญญาศึกษาท่ีผูศึกษาสรางข้ึนน้ันมีความเหมาะสมมาก 
  3. นักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาท่ีดีข้ึนและรูจัก
ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน ตระหนักรูในการเรียนการสอนท่ีมากข้ึน 
  4. นักศึกษาท่ีไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรยีนรูคอมพิวเตอรหลังเรยีนท่ีสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  1. นักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งอาจเน่ืองมาจากแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีกระบวนการเรียนสอนแบบจิตตปญญาศึกษา มีเน้ือหาเวลาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรม
และเน้ือหากิจกรรมการสอนแตละข้ันตอนมีความเหมาะสม ทําใหผูเรียนเกิดการอยากเรียนรูอยางใครครวญ มีสติ 
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สมาธิและสนใจในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงบัลดาลใจ
อยากคนควาหาความรู อยากเรียนรูดวยตนเองอยางมีจริยธรรม เมื่อดําเนินการสอนตามข้ันตอนกระบวนการแบบ
จิตตปญญาศึกษาทําใหนักศึกษารูจักการแบงปน เก้ือกูล ทํางานกลุมอยางมีความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันกัน ได
สืบคนขอมูลอยางมีจริยธรรม ซึ่งสงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาไตรตรองดวยความคิดและแกไขปญหาท่ีเจอดวย
ตนเอง รูหนาท่ีและมีความรับผิดชอบมากข้ึน เมื่อนักศึกษาทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักศึกษาท่ีไดรับการสอนดวยกระบวนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการ
สอน ท้ัง 3 ดาน ดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมากซึ่งมากกวา 
3.50 แสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นและพึงพอใจในการเรียนรูท่ีมีกระบวนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนน้ัน ทําใหนักศึกษาไดท่ีรับความรูจากการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  3. กระบวนการเรียนการสอนท่ีใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญเปนการโอกาสใหผูเรียนไดเกิดการอยากเรียนรูดวยตนเองอยางใครครวญ การปฏิบัติกิจกรรมท่ีทํา
ใหผูเรียนสนใจพัฒนาการตนเองเปดโอกาสใหสืบคนขอมูลอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและไตรตรองความคิดแกไข
ปญหาท่ีพบเจอดวยตนเอง ใชการทํางานกลุมใหเด็กพูดคุยปรึกษากันภายในกลุม ชวยทําใหเด็กเกิดการแลกเปลี่ยน
ทางความคิด ความสามัคคีและมีการนําเสนอผลงานในรูปแบบท่ีสรางสรรค โดยมีครูผูสอนเปนผูคอยช้ีแนะแนวทาง 
และใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ ซึ่งการเรียนการสอนในคาบน้ัน อาจารยตองอธิบายวิธีการในการเรียนใหนักศึกษา
เขาใจถึงวิธีการเรียนการสอนรวมท้ังการปฏิบัติกิจกรรมในแตละสวน เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาในการเรียนช่ัวโมงน้ัน 
เน่ืองจากแนวทางจิตตปญญาศึกษา มุงเนนการพัฒนาดานในจิตใจ การออกแบบวิธีวิจัยจึงเปนลักษณะเฉพาะ เมื่อ
เทียบเคียงจะเห็นไดวาจะเนนไปทางวิจัยทางคุณภาพ (Qualitative Research) หรือการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพท่ี
ไมไดมุงเนนเปนตัวเลข ระดับคะแนน หรือจํานวน (สารทิศ สกุลคู, 2559) 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. สิ่งสําคัญในการเรียนการสอนจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยควรใชเทคนิค ลดอคติ (Bias) เพ่ือการเก็บ
ขอมูลท่ีสมบูรณ 
   2. การเรียนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษาควรเนนใหนักเรียนฝกคนควาหาความรูอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และวิเคราะหขอเท็จจริงไตรตรองความความคิดอยางมีวิจารณญาณดวย หากผูเรียนไมลงมือ
ปฏิบัติการเรียนการสอนจะไมมีประสิทธิภาพ 
   3. กระบวนการเรียนการสอนโดยใชการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา ผูวิจัยไดเนนในสวนกิจกรรม
กระบวนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติเพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะในการคนควาหาความรูอยางมีคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะในการคิด ทักษะในการทํางานกลุม ทําใหเกิดความสามัคคีและทักษะในการนําเสนอผลงานเปนสวนใหญ 
สําหรับผูท่ีจะนําไปปรับใชควรศึกษาใหละเอียดในสวนบทบาทของผูสอน และอาจปรับเวลาในการทํากิจกรรม 
เพ่ิมเติมสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามสภาพการเรียนการสอนในรายวิชาและสถานศึกษาของตนเอง 
   4. หัวใจสําคัญของการเรียนการสอนแบบจิตตปญญาศึกษา คือ การไตรตรองทางความคิด ท่ี
คุณธรรม จริยธรรม การสรางบรรยากาศท่ีทาใหนักศึกษาเกิดการคิดอยางตะหนักในหองเรียน เกิดความอยากรู
อยากเรียนดวยตนเอง ซึ่งจะเกิดข้ึนไดดวยการใชกิจกรรมท่ีหลากหลายในช้ันเรียน เพ่ือสรางความทาทาย 
ตะหนัก ทําใหเกิดสมาธิ และกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียน บรรยากาศการเรียนอํานวยไปสูการแสดงความคิดเห็น มี
การนําเสนอและอภิปรายรวมกัน รวมไปถึงการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 
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การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก 

The Development of Web - Computer Basics Course for Grade 6 student of Anubantak 
School. 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียน ช้ันประถมศกึษา
ปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาระบบการเรยีนการสอนบนเว็บไซตรายวิชา
คอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนอนุบาลตากเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตากกอน และหลังการเรยีนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต 
และเพ่ือสาํรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการสอนบนเว็บไซต  

ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ท่ี
เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังการเรยีนการสอนบนเว็บไซต มีคาสงูกวาคะแนน
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีนักเรียนยังไดรับทักษะการใชงานจากบริการฟรีจากทาง Google ไมวาจะเปน 
หลักการคนหาขอมูลดวย Google Search , การสงจดหมายอีเล็กทรอนิกสดวย G-mail , การอัพโหลดและแชรไฟล
ดวย Google Drive และการสรางเว็บไซตเพ่ือการศึกษาดวยตนเองดวย Google Site จึงเปนผลพลอยไดจากการใช
เครื่องมือเว็บไซตเพ่ือการศึกษาท่ีผูวิจัยไดนํามาใชซึ่งนอกเหนือจากวัตถุประสงคขางตน1 

Abstract 

The research of the development of instructional systems through introducing the use of 

different websites to Prathom Suksa 6 (Grade 6 students) of Anubantak School. The objectives of 

this research were to construct and develop the instructional system in basic computer skills on 

Prathomsuksa 6 (Grade 6 students) of Anubantak school about website usage.  

First, to study the learning achievement of Grade 6 students after learning with the 

format. Second, to evaluate the students' satisfaction with the on-site instruction. 

The result was mostly positive. Pre and post tests were compared and the learning 

outcome of Grade 6 students of Anubantak school through learning style on the website showed 

                                                           
1

 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 5 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

2 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนบุาลตาก อําเภอเมือง จงัหวดัตาก  

3 อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
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that they improved after teaching the topic about website. This was visible through the scores 

gathered before and after the instructions. 

The results of the student satisfaction survey showed that the satisfaction level was at 

the highest. Students were able to access to Google's free-of-charge skills, Google Search, E-mail, 

G-mail, uploading, and Google Drive.  

Researchers used building self-study website with Google Site and sharing by-product of 

the educational web site tools. 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

แนวทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 เนนผูเรียนเปนสําคญัดังน้ัน

กระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ การจดั

กระบวนการเรียนรูสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองดําเนินการเก่ียวกับการฝกทักษะกระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาองคประกอบท่ีสําคัญของ

กระบวนการเรียนการสอนจึงตองอาศัยสื่อ ท้ังน้ีสื่อจะชวยเพ่ิมพูนประสบการณใหแกผูเรียนไดมสีวนรวมในบทเรียน 

ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดี  

ปจจุบันมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกสมากข้ึนผูเรยีนรูรุนใหมจะเปนผูเรียนท่ีรักใน

การศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเองมีความคิดริเริม่สรางสรรคสิ่งใหมๆมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการเรยีนรูเพ่ือ

พัฒนาตนเองมากข้ึน (ลัดดาวัลย เพชรโรจน,2539:122) ซึ่งเปนท่ียอมรับวา “เทคโนโลยสีารสนเทศ”ไดกลายเปน

ปจจัยท่ีสําคญัในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนโดยการปรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ใหเกิดประโยชนในทุกๆดานซึ่งมีขอกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 วาดวยรัฐตอง

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษารวมท้ังมีการพัฒนาบุคลากรดานการผลิตและผูให

ความรูสามารถตลอดจนผูเรียน ใหมีประสิทธิภาพท่ีจะพัฒนาเพ่ือใหเกิดความรูความสามารถและทักษะเพียงพอท่ีจะ

ใชเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตซึ่งเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติน้ีไดประกาศชัดวาประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาตัวเองอยาง

ตอเน่ืองและสาระท้ังหมดของพระราชบัญญตัิน้ีตองใหคนไทยน้ันไดมี “ชีวิตแหงการเรียนรู” เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให

ไปสู “สังคมแหงภูมิปญญา” อยางแทจริง 

บทเรียนท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรยีนท่ีชวยกระตุนใหผูเรยีนมีความสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเรียนการสอนบนเว็บไซตหรือคอมพิวเตอรมลัตมิีเดยีจะสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนไดรับรูขอมูลตางๆไดรวดเร็ว โดยเฉพาะรปูแบบการนําเสนอท่ีแปลกใหมกวาโดยรวมการ

ทํางานของภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหววีดีทัศนเสียงขอความท่ีใชรวมกันกับระบบคอมพิวเตอร  

ในรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน เปนรายวิชาท่ีมุงเนนในเรื่อง การใชบริการฟรีจาก Google ในการเรยีน

การสอนเพ่ือใหนักเรียน ไดใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางคุมคา ไมวาจะเปน บริการจากGoogle Search เพ่ือให

นักเรียนสามารถคนหาสิ่งท่ีความรูท่ีตองการ, บริการจาก Gmail เพ่ือใหนักเรียนสามารถรับ-สงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสไดอยางรวดเร็ว,บริการจาก Google drive เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลออนไลนและ

สามารถแชรขอมูลใหกับบุคคลอ่ืนไดหรือบริการจาก Google site  เพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางเว็บไซตสําเร็จรูป

เพ่ือเผยแพรความรูสูสาธารณะ 
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เน่ืองจากผูเรยีนบางคนมีความสามารถในการรับรูในการเรียนการสอนท่ีชาโดยการเรียนการสอนน้ัน ผูวิจัย

มีความเห็นวาพ้ืนฐานของนักเรียนมีความแตกตางกันบางกลุมตองการการทบทวนนอกเวลาเรียนมากกวากลุมอ่ืนๆ

จึงจะสามารถเขาใจในเน้ือหาและนําไปประยุกตใชได เพ่ือเพ่ิมชองทางใหนักเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองอีกท้ัง

สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงเนนใหผูเรียนสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกแหงมีโอกาส

เขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต จากเหตผุล

ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาบทเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนใหมีการเรียนการสอนบนเว็บไซตโดย

ผสมผสานเทคโนโลยคีอมพิวเตอรมัลตมิีเดยีท่ีมีการใชตัวหนังสือ กราฟฟก ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ

ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรยีนมี การพัฒนาประสิทธิภาพในการเรยีนและสง เสริมใหนักเรียนสามารถ

ทบทวนบทเรียนดวยตนเองภายนอกช้ันเรียนได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6 โรงเรียนอนุบาลตาก  

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตากกอนและหลัง

เรียนดวยรูปแบบการเรยีนการสอนบนเว็บไซต  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 197 คน 

      กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 37 คน 

 เน้ือหา 

 การใชงานบริการฟรีจาก Google คือ Gmail,Google Drive และ Google site 

 ตัวแปร 

      ตัวแปรตน คือ การเรียนการสอนบนเว็บไซต 

      ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรยีนการสอนบน

เว็บไซต 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการเรียนการสอนบน

เว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 197 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก จํานวน 37 คน 

เครื่องมือท่ีวิจัย 
1. เว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1.การหาประสิทธิภาพของเว็บไซต 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1.วิเคราะหคณุภาพของเว็บไซต โดยผูเช่ียวชาญทําแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพรูปแบบเว็บไซด
ทางการศึกษา โดยใชวิธีการตั้งคําถาม ในดานการจดัรูปแบบ ดานเน้ือหาบทเรียน ดานการออกแบบ ดานการ
ประเมินผล ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ แลวใหผูกรอกแบบสอบถามทําเครื่องหมายถูกลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็น จากเกณฑ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  
 2.หาประสิทธิภาพของบทเรียนผานเว็บดัดแปลงจากแนวทางการประเมินเว็บไซตของ Waterhouse 
(2005) จากหนังสือ The power of eLearning: the essential guide for teaching in the digital age ใน
หัวขอ Website Design โดยการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบตรวจสอบประกอบดวย Checklist 3 ประเด็นหลัก 
1. ความนาเช่ือถือ 
2. คุณภาพในการออกแบบ 
3. คุณภาพของเน้ือหา 
          โดยใชรูปแบบดังน้ีโปรดตอบคําถามในแตละรายการโดยเลอืกคําตอบใช หรือไมใช จากน้ันใชเกณฑตอไปน้ี
ในการใหคะแนนในเรื่อง ความนาเช่ือถือโดยรวม การออกแบบ และคุณภาพ ใชเกณฑดังน้ี 
0 = แยมาก , 1 = แย , 2 = ปานกลาง , 3 = ดี และ 4 = ดีเยี่ยม 
2.การหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
การหาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางข้ึนจํานวน 40 ขอไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยหาคาความเท่ียง ตรงเชิงเน้ือหา พิจารณาวาแบบทดสอบในแตละขอมีความ
สอดคลองกับจดุประสงคการเรียนรู และเน้ือหาหรือไม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคดิเห็นดงัน้ี (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ. 2527: 89-91) 

ให +1 = แนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางหารเรยีนวิชาคอมพิวเตอร 
ให 0 = ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางหารเรียนวิชาคอมพิวเตอร 
ให -1 =  แนใจวาขอสอบไมมีความสอดคลองกับการวัดผลประเมินผล 
2.นําคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยผูวิจัยคัดเลือกขอสอบท่ี

มีคาดัชนีความเท่ียงตรงตั้งแต 0.5 - 1.0 นําผลไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
3.นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวไปใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตากท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คน นําผลสอบมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
4.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดให 0 คะแนน 
5.นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

เปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% ของกลุมสูงกลุมต่ําแลวเปดตารางสาํเร็จรปูของจุง เตห ฟานแลวเลือกขอสอบท่ีมี
ความยากงายตั้งแต 0.30-0.83 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.24-0.87 

6.นําแบบทดสอบท่ีเลือกจาํนวน 30 ขอไปหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรของ คูเดอร ริ
ชารดสัน (KR-20) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538 : 168) ไดคาความเช่ือมั่น .88 
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7.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรท่ีผานการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพแลวไป
ใชกับกลุมตัวอยาง  

8.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนโดยขอท่ีตอบถูกให 1 คะแนน ขอท่ีตอบผิดให 0 คะแนน 

9.นําผลการตรวจใหคะแนนของแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาเฉลีย่( �̅� ), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
และคา T-test 
3.แบบประเมินความพึงพอใจ 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเอง จํานวน 1 ชุด โดยใชแบบสอบถามความพึง
พอใจจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยแบบสอบถามความพึงพอใจการใช
เว็บไซตในการเรยีนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ดําเนินการวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 

1.วิเคราะหคณุภาพของแบบสอบถาม โดยผูเช่ียวชาญแลวนําไปแปลผลเพ่ือเปรยีบเทียบกับเกณฑประเมิน

สื่อ (ไชยยศ, 2537: 131-134) ดวยการหาคาเฉลี่ย ( X) 
2.หาประสิทธิภาพของแบบสอบถามโดยใชเกณฑ 80/80 

การเก็บรวบรวมขอมลู  
ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ดังน้ี 
1.ศึกษาหาความรูเก่ียวกับการสรางเว็บไซต  
2.ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในหองเรยีน  
3.เก็บขอมูลโดยสรางเว็บไซตเพ่ือการเรยีนการสอน และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
4. นําแบบสอบถามความพึงพอใจใชกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพ่ือขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและเก็บบันทึกขอมลู  
5. ตรวจสอบความสมบรณูของแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
1.ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหา
คารอยละแลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  
2. ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการเรยีนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน รวมเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวเปรยีบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ท่ีเรียนดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนบนเว็บไซต สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนหลังเรียนดวยการสอนบนเว็บไซต 

มีคาสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนํามาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 1.ระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนอนุบาลตาก ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 81.34/83.12 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 ระบบการเรียน
การสอนบนเว็บไซตรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวกับการออกแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บไซต และไดดาํเนินการพัฒนาบทเรียนผานเว็บตามข้ันตอนและหลักการออกแบบบทเรียนผาน
เว็บท่ีดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาและวัยของผูเรียน ตลอดจนสนับสนุนการเรยีนรูของบุคคลท่ีแตกตางกันให
ไดเรียนไปตามความสามารถจนประสบความสาํเรจ็ สามารถทบทวนไดตามตองการจนกวาจะเขาใจไดทุกท่ีทุกเวลา
ตามท่ีตองการ ซึ่งสอดคลองกับ วิชุดา รัตนเพียร (2542) ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นไววาตามหลักการพ้ืนฐานของการ
เรียนรูน้ันเช่ือวาผูเรียนท่ีแสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูท่ีลึกซึ้งกวาและยังสอดคลองกับ 1ถนอมพร1 เลาห
จรัสแสง (12544) ซึ่งกลาวไววา การเรียนการสอนบนเว็บเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีอยูหางไกลหรือไมมีเวลาใน
การเขาช้ันเรยีนไดเรียนในเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไวไดผูเรยีนสามารถเขาไปใชบริการทางอินเทอรเน็ตไดจาก 
ท่ีบาน ท่ีทํางาน หรือสถานศึกษาใกลเคียง การนําเสนอเน้ือหา มีการนําเสนอเน้ือหาเปนลําดับ แบงแยกหัวขออยาง
ชัดเจนจึงไมทําใหเกิดความสับสนในการเรยีน มีการนําเว็บไซตไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง ทําใหมีการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  
 2. จากผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนบนเว็บไซตรายวิชา

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในการทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.46  มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.98 หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากการเรียนบนเว็บไซตวิชาคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน แลวทําการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนจากเดิม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 21.73  มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.74 การวิเคราะห  t-test ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 15.82 มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอัจจิมา บํารุงนา (2557, บทคัดยอ) ท่ีได

ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนน

เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 10.40 และ มีคา S.D. เทากับ 1.61 คาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 16.17 มีคา S.D. 

เทากับ 1.11 มีคา t-test ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 17.60 ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์  วจีศิริ (2553, น.134) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บเพ่ือเสรมิสรางความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนรูแบบนําตนเองบนเว็บมีคะแนนเฉลีย่ความสามารถ

ในการคิดวิเคราะหและคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูในหองเรียนปกติ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการการเรียนการสอนบนเว็บไซต 

วิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนมีคาความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.56 เพราะนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมท่ีทางบทเรียนจัดกิจกรรมไว ทําใหผูเรียนมีความพอใจตอการเรียน

การสอนบนเว็บไซต เน่ืองจากการสอนบนเว็บไซตใหท้ังความรูและความเพลิดเพลิน รวมท้ังชวยใหรูจักคิดและ

ปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน ท้ังน้ีเน่ืองจากผูเรียนไดเรียนตามเน้ือหาท่ีผูเรียนตองการ ไดลงมือปฏิบัติ มีผลแสดง

ความกาวหนาทางการเรียนเปนระยะๆ ทาทายใหผูเรียนเกิดความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจจิมา บํารุง

นา (2557,บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสอนผานเว็บดวยการเรยีนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร 



1277 
 

 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาคอมพิวเตอรหลังใช

การสอนผานเว็บดวยการเรียนรูแบบนําตนเอง วิชาคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 อยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ยอดนภา เกษเมือง (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผาน

เว็บไซตเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บโดยเปรียบเทียบ

กับนักศึกษาท่ีเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ (ภายในช้ันเรียน) กับวัดความพึงพอใจผูเรียนท่ีมีตอการ

เรียนการสอนผานเว็บไซต พบวาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนผานเว็บไซต มีความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากคือระดับ 3.75 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การฝกใชงานและการติดตอสื่อสารบนเว็บไซตเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในการเรียนการสอนบนเว็บไซต ซึ่ง

หากผูเรียนขาดความพรอมจะสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว ควร

เตรียมความพรอมของผูเรียน โดยการฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร การใชงานอินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูล การใช

โปรแกรมสําหรับการติดตอสื่อสาร รวมไปถึงวิธีการและข้ันตอนในการเรียนบนเว็บไซตอยางละเอียดทุกข้ันตอนของ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 2. การเรียนการสอนบนเว็บไซต สามารถนําไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนไดทุกชวงช้ันของการศึกษา

และทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูในชวงช้ันหรือกลุม

สาระการเรียนรูท่ีจะนําไปใช 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 จากผลการวิจัยท่ีไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ผูสอนตองมีการโตตอบกับผูเรียนดวยการสอนบนเว็บไซตตลอดเวลา ควรตอบกลับทันท่ีเมื่อผูเรียนสง

มาถึง เพราะจะทําใหผูเรียนรูสึกวากําลังศึกษาโดยมีครูคอยดูแลอยู 

 2. ควรมีการศึกษาผลของการนํารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บไซตไปใชกับผูเรียนท่ีมีความสามารถใน

การเรียนตางกัน เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสรางความสามารถของผูเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เร่ือง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

 สําหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 1 

The Development of Computer Assisted Instruction in The Computer's 

Basic Components of A Computer for Students in Grade 7 

 

ปาริณี กลิ่นหอม1,วัลลภ ญาณรังษี2 และศรินญา หวาจอย3 

Parinee klinhom, Wanlob yannalungsri and Sarinya whajoy 

 
1โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2ครูพี่เล้ียง โรงเรียนสหวิทยาคม 
3 อาจารยประจําโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอรศึกษา คณะครุศาสตร  

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมจีุดมุงหมายเพ่ือ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2)เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรือ่ง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรยีน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนสหวิทยาคม ภาค

เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรบันักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามวัดความพึง

พอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร  

 ผลการวิจัยพบวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมคีุณภาพตามความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก 

 (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจดัการเรยีนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สูงกวากอนไดรับการจดัการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

 Abstract 

This research aimed to 1. development of CAI computer basic components of a 

computer for grade 7 students; 2. to compare academic achievement of CAI computer basic 

components of a computer for grade 7 students before and after using CAI; and 3. study 

satisfaction of students of CAI computer basic components of a computer for grade 7 students.  
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The population in this study were 30 science students at one school of the first semester of 

academic year 2017.  The instruments used in this research were CAI computer basic 

components of a computer for grade 7 students, achievement test, satisfaction questionnaire to 

measure student learning on-1 with CAI. 

The research found that CAI, which were developed by qualified expert opinion on the 
CAI improvement in overall was at high level (x̄ = 4.49, SD = 0.58) , achievement after learning 
the lesson was higher learning have been using CAI and statistically significant was at the .05 
level.  
 

Keywords: CAI / achievement / satisfaction of students. 

 

ความเปนมาและสภาพของปญหา 

       ในปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสภาพสังคมท่ีตองเตรียม

บุคลากรใหสามารถเผชิญกับยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจึงมีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนา

ประเทศดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 สาระหมวดท่ี4 ท่ีนําเสนอเก่ียวกับแนว

ทางการจัดการศึกษาวาเปนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั ยุทธศาสตรสาํคัญของการปฏิรปูการศึกษาซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนวา“ผูเรียนทุกคนมคีวามสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได

ผูเรยีนมีความสําคญัท่ีสุด” กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรยีนพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพดัง

มาตรา 20โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและ

การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโดยจดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจริงฝกการ

ปฏิบัติ ในสวนของกระบวนการเรยีนรูน้ันพระราชบัญญตัิฉบับน้ีไดกําหนดใหกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปน

สําคัญโดยตองจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจความถนัดของผูเรยีนคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลใหไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําไดคดิเปนทําเปนรักการอานและใฝเรียนใฝรูอยาง

ตอเน่ืองกระบวนการเรียนรูดังกลาวจะบรรลุตามท่ีพระราชบัญญตัิแหงชาติพ.ศ. 2542 กําหนดไวน้ันจะตองจัดการ

สื่อท่ีหลากหลายสื่อท่ีผูเรียนจะตองไดโดยตรงไมใชสื่อท่ีครูใชแตเพียงผูเดียวเปนสื่อท่ีผูเรียนจะตองศึกษาคนควา ดวย

ตัวเองมากกวาเปนสื่อท่ีครูคอยบอกคอยปอนใหตลอดเวลาเปนสื่อท่ีเรียนรูไดดเีปนความแตกตางระหวางบุคคลและ

เนนกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูรวมกันอันจะนําไปสูการอยูรวมกันไดอยางมีความสุขตามความ

มุงหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี (กรมวิชาการ, 2544 ,หนา 2-3,10) 

    การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีเปาหมายเพ่ือมุงใหผูเรยีนมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

เหมาะสมกับวัย ความตองการ ความสนใจและความถนัด เพ่ือใหผูเรยีนแตละคนเขาใจและรูจักเลือกวิชาชีพท่ีเปน

ประโยชนแกตนเองและสังคม 

     การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนถือวาเปนการใชสื่อการสอนท่ีเปนเทคโนโลยรีะดับสูง  

(บรรลุ ชูชอ , 2546 , หนา 1-2 ) และบทเรียนคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อกลางท่ีสามารถอธิบาย

ถึงเน้ือหา แสดงภาพประกอบ แสดงภาพเคลื่อนไหว ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดและไดเห็นถึงสวนท่ีเปลี่ยนแปลง

ตางๆ นอกจากน้ีแลว โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถท่ีจะใหผูเรียนไดเรยีนดวยตนเองยางอิสระ และ
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ใหผลยอนกลับอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอผูเรียนไดรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหผูเรียนทราบถึงการเรียนรู

ของตนเอง ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเห็นไดชัดคือ สามารถเพ่ิมแรงจูงใจใหแกผูเรยีน โดยการ

ออกแบบโปรแกรมใหมีภาพ และเสียง และใหสามารถตอบโตกับผูเรยีนไดอยางรวดเร็ว  

(อรพรรณ พรสีมา , 2530 , หนา 88 ) 

      จากความสําคัญของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวผูศึกษาคนควาจึงสนใจ

ท่ีจะทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีสามตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนเพ่ือเปนการคนหาวิธีการท่ีเหมาะสมและเพ่ือท่ีจะไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรวิชาอ่ืนๆตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร เรือ่ง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย 

     เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก เน้ือหาสาระจากวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของ

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยนํามาพัฒนาเปน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งผูวิจัยไดแบงเน้ือหาเปน 1 หนวยการเรยีนรู 5 เรื่องประกอบ ดังน้ี 

    1.หนวยรับเขา 

    2. หนวยประมวลผลกลาง 

    3. หนวยความจําหลัก 

    4. หนวยความจําสํารอง 

    5. หนวยสงออก 

           2. ตัวแปร 

 ตัวแปรตน ไดแก การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร 

                                 เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 ตัวแปรตาม ไดแก  -ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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                                   -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

                                   -ความพึงพอใจของนักเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

            ประชากรและกลุมเปาหมาย 

        ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสหวิทยาคม อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีกําลังเรียนในภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2560  จํานวน 1 หองเรียน จํานวน ท้ังสิ้น 30 คน

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีม ี3 ชนิด ประกอบดวย 

  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบ

พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 หนวยการเรียนรู  

  2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ  

  3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 
จํานวน 15ขอ 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

1. กําหนดเน้ือหาท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. ใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินคุณภาพเน้ือหา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคอมพิวเตอร 

เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

-ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดวยบทเรยีน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

-ความพึงพอใจของนักเรียน 

การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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3. จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4. ใหผูเช่ียวชาญดานสื่อประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5. ทดลองใช 

6. สรุปผล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน โดยใชแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผลการ

ประเมินแสดงในตารางท่ี1    

เกณฑการประเมิน Rating Scale 

คาเฉลี่ยระดับ     ความหมาย 

4.50 – 5.00     มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49     มาก 

2.50 – 3.49     ปานกลาง 

1.50 – 2.49     นอย 

1.00 – 1.49     นอยท่ีสุด  

  

 ตารางท่ี1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการ ขอมูล 

x̄ S.D. แปลผล 

1.ดานเน้ือหาและการนําเสนอ 4.34 0.68 เหมาะสมมาก 
2.ดานภาพ เสยีง และการใชภาษา 4.70 0.56 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.ดานตัวอักษรและส ี 4.26 0.57 เหมาะสมมาก 
4.ดานแบบทดสอบ 4.50 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 
5.ดานการจัดการบทเรียน 4.50 0.58 เหมาะสมมากท่ีสุด 
6.ดานคูมือการใช 4.54 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.49 0.58 เหมาะสมมาก 
 

จากตาราง1 แสดงใหเห็นวา ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญ พบวา 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 

4.49,S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับเหมาะสม เหมาะสมมากท่ีสุด 4 ดาน ไดแกดานคูมือการ

ใชบทเรียน ดานแบบทดสอบ และดานการจดัการ บทเรียน ภาพเสียงและการใชภาษาและท่ีอยูในระดบั เหมาะสม

มาก3 ดาน ไดแกดานเน้ือหาและ การนําเสนอ และดานตัวอักษรและสีตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลังเรยีน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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 ผูวิจัยไดหาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนกอนและหลังเรียน ดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏ

ดังตาราง 

 N คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ 
�D �D2 

t กอน หลัง 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 30 10 8.05 8.55 10 100 2.94** 

 

จากตาราง 2 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 8.05คะแนน และ 8.55 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา 

คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตีอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ผูวิจัยไดใหนักเรยีนตอบแบบวัดความพึงพอใจ หลังจากท่ีไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน แลวนําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหระดับความพึงพอใจ ดังตาราง 

ตารางท่ี3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี1 

 
ขอความ 

 

X� 

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

 
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนมากข้ึนกวาเดิม 

4.20 0.41 มาก 

 
ขอความ 

 

X� 

 
S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

 
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหางาย
ข้ึน 

4.20 0.62 มาก 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กระตุนความสนใจองนักเรยีน 
 

4.05 0.69 มาก 

4. การเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมี
ความสับสนในเน้ือหาท่ีเรยีนนอยลง 

4.15 0.49 มาก 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนอยากเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

4.10 0.55 มาก 

6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนเรียนไดเร็วกวา
เรียนกับคร ู

4.00 0.65 มาก 
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7. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนเกิดจินตนาการใน
การเรยีนมากข้ึนกวาเดิม 

4.20 0.52 มาก 

8. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางดานปฏิบัติเร็วข้ึน 

4.15 0.49 มาก 

9. นักเรียนมีความพอใจกับรูปภาพสี ท่ีใชประกอบในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

4.20 0.41 มาก 

10. ขนาดและสีของตัวอักษรในบทเรียนคอมพิวเตอรอานงาย
สบายตา 

4.10 0.45 มาก 

11. รูปภาพและตัวแสดงในบทเรียนทําใหนักเรียนสนใจบทเรียน 4.10 0.45 มาก 
12. นักเรียนสามารถใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดเปน
อยางด ี

4.15 0.37 มาก 

13. นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อตอบถูกแลวมีคําพูดตอบโตจาก
บทเรียน 

4.05 0.69 มาก 

14. นักเรียนมีความพอใจเมื่อทําแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบแลว
ไดรูผลคะแนนทันที 

4.15 0.37 มาก 

15. การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง 

4.35 0.49 มาก 

รวม 4.14 0.25 มาก 
 

จากตาราง 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนท่ีมคีวามพึงพอใจท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน อยูในระดับมาก 15 ขอ เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดบัดังน้ี การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนทําใหนักเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางอิสระตามความสามารถของตนเอง(X� = 4.35)  บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนมากข้ึนกวาเดิม (X� = 4.20)  การเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมีความสับสนในเน้ือหาท่ีเรียนนอยลง (X� = 4.15) 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน สรุปผลไดดังน้ี 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีคณุภาพ โดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก  

                (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58)  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอน 

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมนัียสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน  

โดยรวมอยูในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

สวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 สามารถอภิปรายผลได ดงัน้ี 

 1. ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมคีณุภาพ โดยรวมอยูใน ระดับเหมาะสมมาก (x̄ = 4.49,S.D. = 0.58) ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุกรี รอดโพธ์ิทอง(2535) ท่ีไดกลาวถึงหลักการออกแบบบทเรียน CAI ท่ีทําใหเกิดการเรียนรูท่ีดีตอง

มีทักษะกระบวนการเรยีนการสอนท่ีเราความสนใจ บอกวัตถุประสงคทบทวนความรูเดิม การเสนอเน้ือหาใหม 

 ช้ีแนวทางการเรียนรู กระตุนการตอบสนอง ใหขอมูลยอนกลับ ทดสอบความรู การจํา และการนําไปใช แสดงวา

บทเรียนคอมพิวเตอรน้ีเปนสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทําใหการเรยีนรู ของเด็กดีข้ึน 

 2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี1 ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังไดรบัการจดัการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนไดรับ

การจัดการเรยีนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แสดงวาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสามารถ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังน้ีเพราะบทเรยีนของตัวชวยสอนท่ีสรางข้ึนเปนประเภทสอน

เน้ือหาซึ่งผูวิจัยไดออกแบบและเสนอแนะหาในปริมาณท่ีเหมาะสมจากบทเรียนจึงคลายกับการเรียนการสอนจริงใน

ช้ันเรียนบทเรยีนเปดโอกาสใหผูเรยีนไดควบคมุการเรียนดวยตนเองและมีการใหขอมูลปอนกลับท่ีเหมาะสมและทันที 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สหพงษ ( 2550 ) พบวา นักเรียนท่ี ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรยีน ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม มจีํานวนมากกวารอย

ละ 72.1 ของนักเรียนท้ังหมด สรปุวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดของคะแนนเต็ม มีจํานวนมากกวารอยละของนักเรียนท้ังหมด 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัย

พัฒนาข้ึนและพบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 อยูในระดับมาก 

อาจข้ึนอยูกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน สามารถสรางปฏสิัมพันธกับผูเรียนไดดวยการ

ตอบสนองตอผูเรียนโดยตรง บทเรียนมีท้ังภาพ สี เสียงท่ีสามารถเราความสนใจ นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดคํานึงถึงการ

ออกแบบซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ เชน ขอความ ภาพ กราฟฟกและเสียง มีการเปดโอกาสใหผูเรียน 

และควบคมุการเรียนของตนเองได ในขณะเดียวกันการออกแบบในสวนของการทําแบบทดสอบมีคนตอบกลับทันที 

ซึ่งการใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดตัง้ความคาดหวังท่ีเหมาะสมกับความสามารถของ

ตนและคดิ วิธีการแกปญหาและมแีรงจูงใจท่ีจะรับรูการเรียนในเน้ือหาอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา รัต

นมงคล (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรือ่งการสืบพันธุ

ของพืชช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรยีนรู

วิทยาศาสตรเรื่องการสืบพันธุของพืชช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 อยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ 
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ขอเสนอแนะ 

จากการท่ีผูวิจยัไดสราง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานของ

คอมพิวเตอร สาํหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยมีขอเสนอนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

    1.ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนช้ินน้ี ไปทดลองใชกับหลายๆโรงเรียน เพ่ือใหไดบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมปีระสิทธิภาพและตรงตอการใชงานมากข้ึน 

    2. ในการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรมีครูคอยกํากับดูแลควบคูไปกับการให

นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

    3.  ควรมีภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเราใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 

มากข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือใหไดสื่อการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาสาระท่ีมคีวามตอเน่ืองกัน และมีความ

หลากหลายมากข้ึน 

 3. ควรมีการสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการทดลองใชกอน 
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การพัฒนาแบบจําลองระบบรดน้ําตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูม ิ
The Development of Embedded System to Control Plantation Watering System  

by Environment Analysis 
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1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
2 อาจารยโปรแกรมวิชาคอมพวิเตอรศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

บทคัดยอ 
 การจัดทวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1)เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ 2) 
เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตนมัติ โดยการใชระบบวัดความช้ืนของดิน ระบบวัดความช้ืน
ในอากาศ และระบบการวัดแสง จัดทําข้ึนเพ่ือตองการใหพืชไดรับปริมาณนํ้าไดตามตองการและเหมาะสมเพ่ือใหพืช
ไดเจริญเติบโตอยางสมบูรณ โดย สวนประกอบหลักของเครื่องจะมี ชุด Sensor การวัดความช้ืนของดิน การวัด
ความช้ืนในอากาศ ระบบการวัดแสง โดยใชโปรแกรมภาษาซี ในการเขียนคําสั่งในบอรด Arduino เช่ือมตอกับ
สายไฟกระแสตรง เพ่ือสั่งใหระบบทํางาน ซึ่งปมจะสูบนํ้าและปลอยนํ้าใหแกพืชโดยการสงนํ้าผานทอและปลอยนํ้า
ออกทางหัวนํ้า สามารถใชนํ้าไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการนํ้าของพืช นํ้าจะรดพืชและซึมลงรากอยาง
ท่ัวถึงแตสม่ําเสมอ ทําใหดินมีความช้ืนคงท่ีในระดับท่ีพืชตองการ และเมื่อคาความช่ืนในดินเพ่ิมข้ึนมากกวา 70% 
คําสั่งในระบบ Arduino ก็จะสั่งการใหหยุดจายนํ้า สงผลใหพืชเจริญเติบโตอยางสมบูรณ และเพ่ือเปนการชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานงานคน และลดคาใชจายของเกษตรกร  
  ผลการวิจัยพบวา  
  ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบว     ามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (4.67) 
 
คําสําคัญ ระบบรดนํ้าอัตโนมตัิ  , สมองกลฝงตัว, สภาะแวดลอม 
  

Abstract 
 The purposes of this study were as follows: 1. to develop an automatic watering 
system with time and temperature; 2. to evaluate the efficiency of an automatic watering system 
model using a humidity, light and air temperature measurement system. This study was designed 
for plant to get the enough water and suitable to grow completely. The main components of the 
system were an air and humidity measurement sensor using C programming language to run the 
system. The pumping and releasing water to the plant used the pipe to the plant it also used 
economically to correspond to the water requirements of plants. Water would mulch and 
penetrate the roots thoroughly but consistently. The soil had constant moisture level at the 
plant level and when the soil capacity was increased more than 70%, Arduino commanded to 
stop the water supply. As a result, the plant grew completely, and it helped to increase the 
efficiency of work, which reduced labor force and farmers.  
  The study suggested that the finding of efficiency of an automatic watering system 
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model using humidity, light and air temperature measurement system which was found to be 
very appropriate at 4.67 level.  
 
Keywords Plantation watering System, Embedded System, Environment Analysis 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
             เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิต ในสวนของการอํานวยความสะดวกสบาย ท้ังน้ี
ทางผูจัดทําก็ไดเล็งเห็นการประยุกตใช การควบคุมระบบดวยคําสั่งท่ีปอนลงไปในบอรด Arduino โดยนํามาเปนตัว
ประมวลผล สั่งการใหมีการรดนํ้าตนไม และสั่งการให Solenoid valve ทํางานเพ่ือสงจายนํ้าไปยังตนไมน้ันเองและ
เมื่อทําการสงจายนํ้าไดถึงตามปริมาณท่ีไดตั้งคาไวแลว คําสั่งใน Arduino ก็สั่งการใหหยุดจายนํ้า (จินตนกานต งาม
สุทธา,2551)  
   เน่ืองจากในปจจุบันรูปแบบการทําการเกษตรสวนมากจะใชรูปแบบเดิมคือจะใชแรงงานคนในการทํา
การเกษตร ทําใหสิ้นเปลืองท้ังแรงงานและเสียเวลาในการเพาะปลูก อีกท้ังผลผลิตท่ีไดมาน้ันไมคุมคาท่ีตองสิ้นเปลือง
คาใชจายในการจางแรงงานทางเกษตร ทําใหเกษตรกรเกิดการขาดทุน  
            ปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมาก จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน ไม
วาจะเปนทางการเกษตร เชนความตองการในการเพ่ิมผลผลิต การวิเคราะหขอมูลราคาของสินคาทางการเกษตร 
เปนตน จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนองความตองการของเกษตรกร ทํา
ใหการทําเกษตรแบบแมนยําสูง(Precision Agriculture) หรือ Smart Farm เกิดข้ึน และถูกนํามาใชมากข้ึนปจจุบัน  
(จินตนกานต งามสุทธา,2551)  
            จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะทําการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีระบบการรดนํ้าพืชอัตโนมัติ 
โดยมีการใชระบบวัดความช้ืนของดินและระบบวัดความช้ืนในอากาศเขามาชวย เปนการใหนํ้าแกพืชโดยการสงนํ้า
ผานทอและปลอยนํ้าออกทางหัวนํ้าหยดสามารถใหนํ้าไดแบบประหยัด สอดคลองกับความตองการนํ้าของพืช นํ้าจะ
หยดซึมลงรากอยางชา ๆ แตสม่ําเสมอ  ทําใหดินมีความช้ืนคงท่ีในระดับท่ีพืชตองการ การนําหลอดไฟเขาไปเปด
ใหกับพืชเพ่ือใหพืชใชแสงในเวลาฟาครึ้มหรือชวงเวลากลางคืนมาชวยในการผลิตของพืช สงผลใหพืชเจริญเติบโตไดดี 
และเพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการลดแรงงานคนในการใชระบบวัดระดับนํ้าเขามาเพ่ือให
มีการดึงนํ้ามาใหพอสําหรับใชรดพืชผัก เพ่ิมความสะดวกและคาใชจายของเกษตรกร  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1 .เพ่ือพัฒนาแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภูม ิ
              
สมมุติฐานการวิจัย 
ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูมิอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ดานระบบ 
   แบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนระบบทํางานของโปรแกรม 
Arduino คือ เขียนคําสั่ง DHT22 เซนเซอรวัด อุณหภูมิ+ความช้ืน ใหทํางานเวลาท่ีอุณหภูมิภายในอากาศอยูใน
ระดับ 35 องศา ปมนํ้าจะทํางานอัตโนมัติ เขียนคําสั่ง Soil Moisture Sensor การวัดระดับอุณหภูมิความช้ืนภายใน
ดินอยูในระดับ 900 ปมนํ้าจะทํางานรดนํ้าอัตโนมัติ Optical Sensor ตัวรับแสง ในเวลาท่ีฟาครึ้มหรือเวลากลางคืน
จะเปดแสงแทนพลังงานแสงอาทิตย ใหกับพืชนํามาใชในการสังเคราะหแสง  
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ดานตัวแปร 

              ตัวแปรตน    คือ แบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
             ตัวแปรตาม  คือ  ประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร       
 ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวแบบจําลองระบบรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและ
อุณหภูม ิ
 การออกแบบระบบโดยการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ 

1. กําหนดเซนเซอรท่ีตองการจะใช คือ กําหนดเซนเซอรวัดระดับนํ้า เซนเซอรวัดอุณหภมูิในอากาศ 
และเซนเซอรวัดแสง 

2. วิเคราะห คือ หลังจากท่ีสังเกตและศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และเปรียบเทียบกับปญหาท่ีกลุม
ผูวิจัยไดศึกษา จึงไดกําหนดและออกแบบจําลอง 

3. ออกแบบ คือ ออกแบบแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ออกแบบสวน
ติดตอกับบอรด Arduino และเซนเซอรตางๆ 

4. พัฒนา คือ เปนข้ันตอนของการพัฒนาระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูม ิ
5. ทดสอบ คือ สวนน้ีผูวิจยัไดใชวิธีการทดสอบไปพรอมๆกับการพัฒนาทีละสวนดวยวิธีการจาํลอง

สถานการณตางๆท่ีระบบตองการลงไปแลวตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธของทีละสวน 
6. ติดตั้ง คือ หลังจากท่ีพัฒนาระบบแลวนํามาตดิตั้งกับแบบจําลอง ท่ีใชทดลองท่ีผูจัดทํา จัดทําข้ึน 
7. บํารุงรักษา คือ การปรับปรุงระบบหลังจากท่ีใชงานไปแลวเมื่อพบปญหา ผูวิจัยไดนํากลับไป

วิเคราะหปญหา  ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และใชงานระบบท่ีแกไขอีก จนระบบไมมี
ขอผิดพลาด 

   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. อุปกรณฮารดแวร 
1.1 โปรแกรม  Arduino IDE 
1.2 แผงวงจร  Arduino  UNO R3 
1.3 เซนเซอรวัดระดับนํ้า (water Level Sensor) 
1.4 เซนเซอรวัดอุณหภูมิในอากาศ (DHT 11 Sensor) 
1.5 เซนเซอรวัดแสง (LDR Sensor) 

2. แบบประเมินประสิทธิภาพแบบแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูม ิ
 การเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบจําลองระบบรดนํา้

อตัโนมตัิด้วย 

เวลาและอณุหภมู ิ

- ประสิทธิภาพแบบจําลองระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยเวลา

และอุณหภูมิ 
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1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวย
เวลาและอุณหภูม ิ

2. เก็บรวบรวมประสิทธิภาพของระบบดวยแบบประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรด
นํ้าตนไมอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภมูิ โดยผูเช่ียวชาญจาํนวน 5 ทาน 

 การวิเคราะหขอมลู 
            การวิเคราะหขอมูลเปนการดําเนินการหลังจากท่ีผูวิจัยไดทดสอบเครื่องรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและ
อุณหภูมิและเก็บรวบรวม ขอมูลแลวศึกษาตัวโปรแกรมอยางละเอียด ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูล 2 ดาน ไดแก
  
            1. ประสิทธิภาพความเท่ียงตรงของเครื่องรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภมูิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูลการหาคารอยละ (Percentage)                
   2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ  
     2.1 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
      2.2 หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
        2.3 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายขอมลูท่ีเปนคาเฉลีย่ซึ่งไดมาจากการนําแบบประเมินการใช
งานโดยผูเขารวมประเมิน ระบบการรดนํ้าอัตโนมตัิดวยเวลาและอุณหภูมิ เปนคนใหคะแนนแลวมาคํานวณตามสูตร
ไดคาเปนตัวเลขแลวนํามาเทียบกับการแปลความหมายดังตอไปน้ี 
       คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แปลวา เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
                คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แปลวา เหมาะสมระดับมาก 
                คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แปลวา เหมาะสมระดับปานกลาง 
                คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอย 
                คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลวา เหมาะสมระดับนอยท่ีสดุ 
  2.4 สวนขอมูลจากคําถามปลายเปด โดยผูเช่ียวชาญแสดงความคดิเห็น และขอเสนอแนะในสวนของการ
พัฒนาแบบจําลองระบบการรดนํ้าอัตโนมัตดิวยเวลาและอุณหภูมิ ผูวิจัยนําคําตอบและขอเสนอแนะมารวบรวม
เรียงลําดับ นําเสนอเปนขอๆ จากขอท่ีมีความถ่ีของผูตอบมากท่ีสดุ ไปจนนอยท่ีสดุตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาเครื่องตนแบบเพ่ือนําไปควบคุมการจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิน้ัน 
สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานไดจริง ผลการสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการ
นําวงจรตรวจจับความช้ืนของดินและอากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ เพ่ือเปดปดนํ้าในการรดนํ้าตนไมเองอัตโนมัติ เพ่ือเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหนํ้าแกพืช อยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีการวัดประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบ
และแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาท่ีพบเจอมีการเขาพบและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือปรับปรุงทําให
โครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําใหลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง  
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมดวยเวลาและอุณหภูมิ ในภาพรวมพบวามี

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.67) ดังแสดงในตารางตอป 
 
ตารางท่ี  1  ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ 
1.1  ออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
1.2  ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืน ในดิน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
1.3  ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืน ในอากาศ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

1.4  ความสามารถในการสูบนํ้าจากแทงคนํ้า 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.5  ความสามารถในการจายนํ้าโดย อัตโนมตั ิ 4.50 0.45 มากท่ีสุด 

1.6  ความสามารถในการใชหลอดไฟ LED 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.48 มากท่ีสุด 

ตรวจสอบ

อุณหภูมิ 

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบ

เวลา 

ป้ัมนํ้าทาํงาน 

จบการทาํงาน 

ป้ัมนํ้า

 

ป้ัมนํ้าทาํงาน 

รับเวลา 

รับอณุหภมู ิ
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   จากตารางท่ี 1 สามารถวิเคราะหสมรรถนะของดานตรงตามความตองการของผูใชระบบ ไดดังน้ี ผลรวม
คาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีออกแบบโครงสรางภายนอกแข็งแรงดี ทนทาน มิดชิดมีคาเทากับ 4.60 คะแนน สมรรถนะดาน
ความสามารถในการใชตัววัดความช้ืนในดิน เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการใชตัววัด
ความช้ืนในอากาศ เทากับ 4.80 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการสูบนํ้าจากแทงคนํ้า เทากับ 4.82 
คะแนน สมรรถนะดานความสามารถในการจายนํ้าโดยอัตโนมัติ เทากับ 4.50 คะแนน สมรรถนะดานความสามารถ
ในการใชหลอดไฟ LED เทากับ 4.80 คะแนน จากน้ันนําขอมูลท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยรวมคาเฉลี่ยท้ังหมดมีคาเทากับ 
4.73 คะแนน จึงสามารถสรุปไดวาการพัฒนาระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนน้ัน ใช
งานได อยูในระดับดีมากท่ีสุด  
 

ตาราง 2 ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ 
2.1 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืน ในดิน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.2 ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืน ในอากาศ 4.40 0.89 มาก 

2.3 ประสิทธิภาพของหัวปมในการสูบนํ้า เพ่ือใหนํ้าแกพืช 4.00 0.71 มากท่ีสุด 
2.4 ประสิทธิภาพของเซนเซอร ท่ีใชในการ วัดอุณหภูมิและวัดความช้ืนในดิน
เพ่ือใชในการให และหยุดจายนํ้า 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.5 ความครอบคลุมในการเขียนคาํสั่ง ใหระบบทํางาน 4.00 1.00 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.70 มากท่ีสุด 

            จากตารางท่ี 2 การวิเคราะหสมรรถนะดานดานประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสามารถอธิบายได 
ดังน้ี ทดลอง ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืนในดิน วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน และ 
ความมีประสิทธิภาพในการวัดความช้ืนในอากาศ วิเคราะหออกแลวมาคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 คะแนน ประสิทธิภาพของ
หัวปมในการสูบนํ้าเพ่ือใหนํ้าแกพืช ถือวาดีมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 คะแนน ประสิทธิภาพของเซนเซอร ท่ีใชในการวัด
อุณหภูมิและวัดความช้ืนในดินเพ่ือใชในการใหและหยุดจายนํ้าไดดีมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน และความ
ครอบคลุมในการเขียนคําสั่ง ใหระบบทํางานไดดีมากคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.00 คะแนน โดยภาพรวมสมรรถนะดาน
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบ มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 4.40 คะแนน  
ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ 

3.1 ดานความปลอดภัยในการใชงาน 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.2 ดานความสะดวกและงายตอการใชงาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.3 ดานประหยดัแรงงานคนในการควบคุม การใชงาน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.4 สามารถทํางานตอเน่ืองเปนระยะเวลานานได 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.47 มากท่ีสุด 
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            จากตารางท่ี 3 การวิเคราะหสมรรถนะของระบบ สามารถอธิบายได ดังน้ี ดานความปลอดภัยใน 
การใชงาน อยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.60 คะแนน ดานความสะดวกและงายตอการใชงานไดดีมากท่ีสุด 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน ดานประหยัดแรงงานคนในการควบคุมการใชงานไดดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 
คะแนน สวนการสามารถทํางานตอเน่ืองเปนระยะเวลานานได อยูในระดับดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.80 คะแนน 
โดยภาพ รวมในการประเมินการการวิเคราะหสมรรถนะของระบบอยูในเกณฑดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.75 
คะแนน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบจําลองพัฒนาระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ ใน
ภาพรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67) ผลดังกลาวอาจเกิดจากการพัฒนาเครื่องตนแบบ
เพ่ือนําไปควบคุมการจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิน้ัน สามารถสรางและพัฒนาไปใชปฏิบัติงานได
จริง ผลการสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิโดยการนําวงจรตรวจจับความช้ืนของดินและ
อากาศมาเปนอุปกรณสั่งงานซึ่งเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ เพ่ือเปดปดนํ้าในการรดนํ้าตนไม
เองอัตโนมัติ เพ่ือเปนการประหยัดแรงงานคนและการใหนํ้าแกพืช อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะมีการวัด
ประสิทธิภาพระหวางการทําและหลังการทําอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบและแกปญหาจนสําเร็จจากปญหาท่ีพบ
เจอ มีการเขาพบและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานเพ่ือปรับปรุงทําใหโครงงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพทําให
ลุลวงไปดวยดี และมีความรวมมือระหวางการทํางานของกลุมผูจัดทําเอง ซึ่งสอดคลอง    ผลการวิจัยของวิลาศ แซ
เตีย ไดศึกษาการเครื่องรดนํ้าตนไมแนวตั้งอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสรางเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติท่ี
เหมาะสําหรับการใชงานในทองถ่ิน โดยผูจัดทําไดนําความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดเรียนรูจากการเรียนในวิชา
อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมและในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือมาบูรณาการเกิดเปนองคความรู ฝกทักษะดานวิชาชีพ เพ่ิม
ประสบการณในการทํางาน โดยการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมใหม เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสราง
ประสบการณใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษา ปลูกฝงคุณธรรมท่ีพึงประสงคของตามความตองการ
ของสถานประกอบการประจําวันตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ตลอดจนการ
ใชเครื่องรดนํ้าตนไมอัตโนมัติท่ีสรางน้ีเปนการนาสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ มาใชในการประหยัดพลังงาน ทํา
ใหประหยัดคาใชจาย เปนการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการชวยลดสภาวะ
โลกรอนอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
            จากการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยเวลาและอุณหภูมิ                  
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตรงกันวา การออกแบบและพัฒนาเครื่องจายปริมาณนํ้าอัตโนมัติดวยเวลาและ
อุณหภูมิ ไดดี มีความเหมาะสมดีเยี่ยม ตรงกับลักษณะงานท่ีจะนําไปใชในงาน โดยดานความปลอดภัยในการใชงาน 
ความสะดวกและงายตอการใชงานและประหยัดแรงงานคนตอการนําไปใชงานจริง ในสิ่งท่ีควรแกไขปรับปรุง
 ผูเช่ียวชาญแนะนําใหปรับปรุงใหออกแบบโครงสรางท่ีเก็บอุปกรณฮารดแวร ใหมิดชิดมากข้ึนและมีชอง
ระบายนํ้าเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงจุด ในกรณีท่ีใหนํ้าแลวนํ้าลนทะลักลงในบอรดจําลอง 
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  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ตอวิชาสขุศึกษา เร่ือง

การสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ 
  The Comparison of Grade two Students’ Achievement and Attitude in Learning Health 

Education on the Topic of Heath Promotion through the Teaching of Cooperative Learning Using 
STAD   Technique and Conventional Teaching 

 
กมลชนก ชีวอําไพโรจน1 มนตรี หลินภู2 และสายชล  วงศคํา3 

Kamonchanok CHeewaamphairot1 Montree   Linphoo 2 and Saychon  Wongkam3 

 

      1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
      2อาจารยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
      3ครูชํานาญการโรงเรียนหวยน้ํานกัวิทยาจังหวัดตาก 

 
 บทคัดยอ 

  การวิจัยก่ึงทดลองน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษา ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและเจตคติตอการเรียนรูของนักเรียน ท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยมุงศึกษาในดาน 1) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนระหวาง การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกติ
และ 2) เพ่ือศึกษา เจตคติของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD   กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 53 คน จากหองเรียนท่ี
ผูวิจัยรับผิดชอบในโรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตากเขต 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่ง
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงตามความสะดวกของช้ันเรียนท่ีนักเรียนกําลังเรียนอยู โดยมีนักเรียนในกลุมทดลองจํานวน 27 
คน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และนักเรียนจํานวน 26 คน ซึ่งเปนกลุมควบคุมท่ีไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ตามลําดับ เน้ือหาในแตละวิธีสอนประกอบดวย แผนจัดการเรียนรู เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพจํานวน 
8 แผน ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูของท้ังสองวิธีสอนใชเวลาเทากัน โดยมีการจัดลําดับเน้ือหาเหมือนกัน สําหรับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนน้ันไดมาโดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน1 ฉบับ ฉบับละ 30 ขอ ซึ่งมี คาอํานาจการ
จําแนกอยูระหวาง 0.45 - 0.88 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.87 ในขณะท่ีแบบวัดเจตคติน้ันนักเรียนไดทํา จํานวน 15 ขอ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบขอมูลคือ 
Wilcoxon Mann-Whitney U Test 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

  ผลการวิจัย  

  1. นักเรียนในกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนในกลุมควบคุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2. เจตคติของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริม สุขภาพดวยการจัดการเรียนรู
แบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD   อยูในระดับมากท่ีสุด  x  เทากับ 2.75 S.D. เทากับ0.42 
 
 

 คําสําคัญ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / เจตคติของนักเรียน / จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD / 
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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Abstract 
 This experimental research was aimed to study Elementally 2 Students’ Learning achievement 
and learning attitude after attending cooperative learning teaching using TGT technique comparing with 
conventional teaching. The study was focused on students’ learning achievement and students’ learning 
attitude. Subjects were 53 of Elementally 2 students from the two responsible class rooms in 
Huaynamnak Wittaya School under Education Office Area 2 in the academic year 2017. They were 
purposed into two groups by students’ class room of their own which occupied 27 and 26 students 
respectively as experimental group for the constructed cooperative learning teaching using STAD 
technique and control group for the constructed conventional teaching. Those two different teaching 
methods contained 8 lesson plans with the same sequent content and same time consuming for each of 
topic contents. The Content was “Health Promotion” in Health Education Subject. According to learning 
achievement ,the subjects conducted constructed 30 items-test,3 choices each, with discriminating power 
between 0.45-0.88 and reliability of 0.87.While according to learning attitude, they conducted 15 items 
questionnaire. Descriptive statistics and the Wilcoxon Mann-Whitney U Test were applied for data analysis 
The results were as follows; 
 1. The subjects in experimental group who attended cooperative learning teaching using STAD 
technique gained learning achievement statistically higher than those in control group at .01 level. 
2. Student Attitude primary school2nd year2 to Health Education Reinforcement The STAD technique was 
the highest level of 2.75 S.D. at 0.42. 
 
Keywords: Comparison of learning achievement / Student Attitude / the Teaching of Cooperative Learning 
Using STAD   Technique and Conventional Teaching 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  การรักษาความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจและสังคมท่ีมั่นคงเพราะรางกายท่ีแข็งแรงน้ัน
โดยปกติจะอํานวยผลใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวยและเมื่อสุขภาพสมบูรณดีพรอมท้ังรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทํา
ประโยชนสรางสรรค เศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มท่ีท้ังไมเปนภาระแกสังคมดวยคือเปนผูสรางมิใชผูถวงความเจริญ 
การเสริมสรางสขุภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรคจึงมีความสําคัญ ท่ีจะตองปลูกฝงใหความรูความเขาใจท่ีเหมาะสม หลัก
ปฏิบัติท่ีถูกตองเพ่ือใหคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนท่ีกําลังเจริญเติบโตใหเจริญเติบโตสมบูรณท้ังรางกายและสติปญญาดัง
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 2545 ในมาตรา 6 วา การศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทย ใหสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจสติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553 : 6) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 กําหนดองคความรู ทักษะและลักษณะสําคัญของกลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศึกษามี
ความรูทักษะและเจตคติในการสรางเสรมิสขุภาพ พลานามัยของตนเอง และผูอ่ืน การปองกันและปฏิบัติตอสิ่งตาง ๆ ท่ีมีผลตอ
สุขภพอยางถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิตซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกนักเรียน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553 : 46) 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเปนสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับสุขภาพซึ่งมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูท่ีดีของบุคคล
และสังคม เปนสาระท่ีวาดวยการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และจิตวิญญาณ 
ซึ่งสงผลตอคุณภาพของชีวิตโดยรวม และมุงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีสวนรวมในการสงเสริม
สุขภาพ และปองกันโรคของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งการท่ีนักเรียนจะบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรได การ
จัดการเรียนรูจึงตองมีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลายเนนการจัดการเรียนรูใหตรงหรือสอดคลองกับสภาพชีวิตจริง ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู
แบบ บูรณาการ (กรมวิชาการ. 2545 : 10) คุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว ผูเรียนจะมีความรูความ
เขาใจถูกตองมีเจตคติ และคานิยมท่ีดีในเรื่องธรรมชาติการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย ชีวิตครอบครัวการเคลื่อนไหว 
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การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพการปองกันโรคและความปลอดภัย
ในชีวิต มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 7) 
   
  โรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ตั้งในเขตชุมชนชนบท ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง สภาพเศรษฐกิจของชุมชนไมดี ผูคนตอง
ดิ้นรนทํางานจึงมีเวลานอย ท่ีจะสนใจดูแลสุขภาพของตนเองและลูกหลานซึ่งเปนนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนดําเนินชีวิตตาม
สภาพท่ีคุนเคยท่ีผูปกครองไดพาดําเนินชีวิต การศึกษาเรียนรูเก่ียวกับการเสริมสรางสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค 
เปนเรื่องท่ีตองคํานึงถึงนอยกวาการมีอยูมีกิน นักเรียนจึงเกิดการปวยไข ไมสบายบอยครั้ง และมีการเกิดโรคระบาดในทองถ่ิน
ไดงาย ทําใหเสียการเรียน ผูปกครอง ก็เสียเวลา เสียเงินในการรักษา จากสภาพดังกลาว ทําใหการจัดการเรียนการสอนสุข
ศึกษายังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหวยนํ้านัก พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ครูใชเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเปนท่ีเราใจ ผูเรียนมีปญหา
ในการศึกษาคนควา ขาดทักษะในการทํากิจกรรมเปนกลุมผูเรียนขาดความรับผิดชอบเอาใจใสในงานท่ีมอบหมาย ขาดความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและยังขาดเจตคตท่ีิดีตอการเรยีนวิชาสุขศึกษา เน่ืองมาจากผูเรียนไมเหน็ความสําคัญจึงไมสนใจ
เรียนเทาท่ีควรไปมุงเนนแตวิชาอ่ืน  
  แนวทางในการแกปญหาดังกลาวจึงตองมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมโดยการใหผูเรียนเปนผูมี
บทบาทสําคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีสอดคลองกับการดาํรงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ
ผูเรียนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูและลงมือปฏิบัติในทุกข้ันตอน ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว จนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนย้ําใหครูปรับเปลี่ยน
บทบาทการสอนของครู จากเดิมท่ีเปนผูสอนหรือผูบอกความรูมาเปนผูจัดกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
(ทิศนา แขมมณี. 2542 : 5) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ความวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล กลาวคือ ครูสุขศึกษา ตอง
ชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนออนเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและเพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาสุข
ศึกษา ซึ่งวิธีการหน่ึงท่ีจะแกปญหาการเรียนการสอนสุขศึกษาและสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ท่ีเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปกระบวนการกลุม คือ วิธีการสอนโดยใช เทคนิค STAD 
(Student Teams – Achievement Division) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ D.W. Johnson and R.T.Johnson (1987 : 
122) เก่ียวกับการเรียนแบบรวมมือวาสามารถพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ ไดดีดวยเหตุผลคือนักเรียนเกงท่ีเขาใจคําสอนครู
ไดดี สามารถอธิบายโดยใชภาษาของตนเองใหเพ่ือนฟงได ทําใหเพ่ือนเขาใจไดดียิ่งข้ึน นักเรียนท่ีทําหนาท่ีอธิบายบทเรียนให
เพ่ือนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน   
  ผูวิจัยในฐานะผูสอนกลุมสาระการเรยีนรูสขุศึกษาและพลศึกษา ไดศึกษาสภาพและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงสนใจ
ท่ีจะนําวิธีสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาสุขศึกษาเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 อันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนในดานตาง ๆ ใหสูงข้ึนและยังเปนประโยชนตอครูผูสอนท่ีจะนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
การศึกษาตอไป 
 
วัตถุประสงคในการทําวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ 

2. เพ่ือศึกษา เจตคติของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตอวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริม สุขภาพดวยการ
จัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD    
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา นักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
  2. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีเจตคติตอวิชาสุขศึกษาอยูในระดับมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   1.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา 
ตากเขต 2   ประจําป การศึกษา 2560  นักเรียนจํานวน 53 คน จํานวน 2 หองเรียน 
   1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา เขต 2 
ในปการศึกษา 2560 รวมท้ังสิ้น 53 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แลวจับสลากเปน 2 กลุม 
คือกลุมทดลอง ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 27 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD และกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 26 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบปกติ 
   1.3 ตัวแปรในการทําวิจัย 
     1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
แบบปกติ 

2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและเจตคติในการเรียนรู 
 
1.4 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ วิชาสุขศึกษา สาระการเรียนรูท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ

และการปองกันโรค เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
   1.5 ระยะเวลาในการวิจัย ครั้งน้ีคือ ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา  2560  จํานวน 8 ช่ัวโมง ระหวาง เดือน 
มิถุนายน 2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2561 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน ดวยแผนการ
จัดการเรียนรู วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ โดยใชทดสอบหลังเรียน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 30 ขอ 
  2. การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแบง
นักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละประมาณ 4 คน โดยสมาชิกในกลุมจะมีความสามารถท่ีแตกตางกัน เปน
นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คนโดยครูเปนผูกําหนดบทเรียนและงานกลุม ครูสอนบทเรียน

การจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 

STAD และการจดัการเรียนรูแบบปกต ิ

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและเจตคติใน

การเรยีนรู 
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ใหกับนักเรียนท้ังชั้น แลวกลุมทํางานตามท่ีครูกําหนด นักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน คนเกงชวยเหลือเพ่ือนๆ 
เวลาสอบทุกคนตางทําขอสอบของตน ครูนําคะแนนของสมาชิกทุกคนภายในกลุมมาคิดเปนคะแนนของกลุม 
จัดลําดับคะแนนของทุกกลุม แลวปดประกาศใหทุกคนทราบ โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมคือ 1.การนําเสนอ
บทเรียนตอท้ัง 2.การเรียนกลุมยอย 3.การทดสอบยอย 4.คะแนนความกาวหนาของแตละคน 5.ทีมท่ีไดรับการ
ยกยอง 

3. การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ี
ครูผูสอนกําหนดโดยใชเนื้อหาเปนหลักและสอนตามเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนเรียน
พรอมกันท้ังกลุมโดยใชวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุม เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะหรือจุดประสงคตาม
หลักสูตรซ่ึงมีข้ันตอนในการสอน 3 ข้ันตอน คือ 1.ข้ันนําเขาสูบทเรียน 2.ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.ข้ันสรุปและประเมินผล 

4. เจตคติตอวิชาสุขศึกษา หมายถึงทาที ความรูสึก ความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีตอ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ประกอบดวย ดานความรู ดานความรูสึกหรืออารมณ และ ดานแนวโนมเอียงท่ีจะปฏิบัติของการกระทําซ่ึง
แสดงออกทางพฤติกรรมได 2 ลักษณะคือลักษณะในดานบวก ไดแก ชอบ พอใจ เห็นดวยสนับสนุน และ
ลักษณะในดานลบ ไดแก ไมชอบ ไมพอใจ ไมเห็นดวย ไมสนับสนุน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ในโรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา ตากเขต 2   
ประจําป การศึกษา 2560  นักเรียนจํานวน 53 คนจํานวน 2 หองเรียน 
  1.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนหวยนํ้านักวิทยา เขต 2 ในป
การศึกษา 2560 รวมท้ังสิ้น 53 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แลวจับสลากเปน 2 กลุม คือ
กลุมทดลอง ไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 27 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ
เทคนิค STAD และกลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2 จํานวน 26 คน เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบปกติ 
  1.3 ตัวแปรในการทําวิจัย 
    1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกต ิ
   2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและเจตคติในการเรยีนรู 

1.4 เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ วิชาสุขศึกษา สาระการเรียนรูท่ี 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

  1.5 ระยะเวลาในการวิจัย ครั้งน้ีคือ ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา  2560  จํานวน 8 ช่ัวโมง ระหวาง เดือน มิถุนายน 
2560 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2561 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดจําแนกเครื่องมือออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใช ในการทดลอง และเครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
   1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD และแบบปกติวิชาสุขศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 8 แผน 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสุขศึกษา แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

3. แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
ท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD  
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วิธีการสรางเครื่องมือ 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 2 ประเภท คือ เครื่องมือท่ีใชในการทดลองและ

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการสรางและหาคุณภาพดังนี้ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และแบบปกติ 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 2551 เพ่ือใหทราบวิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และวิชาสุขศึกษา สาระท่ี 4 เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและ
การปองกันโรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 164 - 168) 

 1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 โดยกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD กับแบบปกติเพ่ือนํามาใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา หนวยการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องการสราง
เสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
  1.4 ศึกษาสาระการเรียนรู วิชาสุขศึกษา เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เพ่ือ
วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหา ตัวชี้วัด ความคิดรวบยอด การวัดและประเมินผล เพ่ือเปนกรอบ ทิศทาง ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนแนวทางเดียวกัน ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 178 - 179)   
 1.5 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD จํานวน 8 แผนและแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 

1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองรูปแบบการเขียน
แผน ความสัมพันธระหวางเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรูเครื่องมือท่ีใชวัดและ
ประเมินผล การวัดผลและประเมินผลเพ่ือใหขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินคาความสอดคลองระหวางสาระสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลวามีความ
สอดคลองเหมาะสมกันหรือไม โดยใชแบบประเมินคา IOC ผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ 

1. สมิง จูสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนหวยน้ํานักวิทยา 
2. สายชล วงศคํา  ครูพ่ีเลี้ยง 
3. มนตรี หลินภู   อาจารยท่ีปรึกษา 

 1.8 นําคะแนนท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินแลวมาหาคาเฉลี่ยโดยใชแบบประเมิน ท่ีมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ ท่ีผูเชี่ยวชาญประเมินคา
ความเหมาะสมใหไดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ถึง 5.00 ข้ึนไปจึงถือวาใชได โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้  

เหมาะสมมากท่ีสุด มีคาเทากับ 4.51 – 5.00 คะแนน 
เหมาะสมมาก มีคาเทากับ 3.51 – 4.50 คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง มีคาเทากับ 2.51 – 3.50 คะแนน 
เหมาะสมนอย มีคาเทากับ 1.51 – 2.50 คะแนน 
เหมาะสมนอยท่ีสุด มีคาเทากับ 1.00 – 1.50 คะแนน 
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ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 
1.9 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ไปทดลองใช (Try–out) กับนักเรียน

โรงเรียนหวยน้ํานัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 53 คน ระหวางวันท่ี 1 
มิถุนายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ 2560 ผลการแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD ไป
ทดลองสอนเม่ือสิ้นสุดการทดลองสอนไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.30/82.41 
  1.10 นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมและจัดพิมพฉบับสมบูรณเพ่ือนํา
แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวนําไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง ไดแกนักเรียนโรงเรียนหวยน้ํานัก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 53 
คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) 
 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. จัดกลุมตัวอยาง 2 กลุม กลุมละ 1 หองเรียน กลุมท่ี 1 เปนการสอนตามแบบการสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค 
STAD และกลุมท่ี 2 เปนการสอนตามแบบการสอนปกติ โดยเลือกแบบเจาะจง ซึ่งไดแกหองเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/1 
จํานวนนักเรียน 27 คน เปนกลุมท่ี 1 ไดรับการสอนแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD หองเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2/2 
จํานวนนักเรียน 26 คน เปนกลุมท่ี 2 ไดรับการสอนแบบปกติ 

2. จัดปฐมนิเทศช้ีแจงนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนเก่ียวกับวิธีเรียน บทบาทของ
ผูเรียน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน 

3. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จํานวน 30 ขอ 

4. ดําเนินการสอนกลุมทดลองท้ังสองกลุม โดยกําหนดใหกลุมทดลองท่ี 1 สอนตามแบบการสอนแบบรวมมือ 
เทคนิค STAD กลุมท่ี 2 เปนการสอนตามแบบการสอนแบบปกติ โดยใชเน้ือหาเดียวกัน  

5. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามกําหนดแลว ทําการทดสอบหลัง กับกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ชุดเดียวกันกับทดสอบกอนเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสรางเสริม
สุขภาพ 

6. นําแบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ใหนักเรียนกลุมทดลอง แสดง
ความคิดเห็นแลวเก็บขอมูลนําไปวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลาํดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค 
STAD และการจัดการเรียนรูแบบปกต ิ

ตอนท่ี 2 การศึกษาเจตคติตอวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD  

 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค 
STAD และการจดัการเรียนรูแบบปกต ิ

ตาราง 10 วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนระหวางการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD 
และการจัดการเรยีนรูแบบปกต ิโดยใช (The Wilcoxon Mann-Whitney Utest ) 
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กลุมตัวอยาง R1 N1 U1 R2 N2 U2 
การจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ 
เทคนิค STAD 

1080 27 0    

การจัดการเรยีนรูแบบปกต ิ    351 26 702 
 

เลือกคา U ท่ีนอยกวา แปลงคา U เปน Z-Score คา μ ของ U เทากับ 351 คาของU เทากับ55.71453 คา Z เทากับ -
6.29997 จากการเปรียบเทียบคา Z ท่ีไดจากการคํานวณ และคา Zท่ีไดจากตาราง (.01) คือ +-2.58 เน่ืองจาก Z คํานวณ อยู
ระหวาง -2.58 และ +2.58 จึงยอมรับ H๐ปฏิเสธ H1 
  จากตาราง 10 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD 
และนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบปกต ิมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยกลุมท่ีจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากลุมท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหเจตคติตอวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD  

ตาราง 11 เจตคติของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD 

ขอ รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1 ดานความรู 

คุณครูบอกผลการเรียนท่ีคาดหวัง ในการเรียนและวิธีการไดคะแนน 
2.50 0.45 มาก 

2 ฉันเรียนวิชาสุขศึกษาแลวไมเขาใจ 2.50 0.46 มาก 
3 ฉันตั้งใจเรียนและแยงกันตอบกับเพ่ือน 2.92 0.41 มาก 
4 ฉันและเพ่ือนๆพอใจกับใบความรู ใบงาน ท่ีใหเพ่ือนและฉันทํา 2.88 0.34 มาก 
5 ใบความรู สื่อ ทําใหฉันเรียนเองไดและเขาใจมากยิ่งข้ึน 2.83 0.42 มาก 
6 ดานความชอบ 

ฉันชอบวิชาสุขศึกษา เรียนสนุกไมเบ่ืองาย 
2.67 0.44 มาก 

7 ฉันไมชอบถามครเูมื่อไมเขาใจเน้ือหา 2.90 0.35 มาก 
8 ฉันไมชอบท่ีคุณครูถามและใหฉันอธิบายใหเพ่ือนๆฟง 2.77 0.55 มาก 
9 คุณครสูนใจฉันและเพ่ือนๆในเวลาสอนและอธิบายเวลาท่ีไมเขาใจ 2.75 0.56 มาก 
10 ฉันชอบท่ีคุณครูตรวจสมุดแบบฝกหัดและไดคะแนน 2.79 0.57 มาก 
11 ดานการปฏิบัต ิ

ฉันและเพ่ือนๆพอใจกับคะแนนท่ีไดจากการทํางาน 
2.75 0.71 มาก 

12 ฉันไมชอบท่ีคุณครูใหทํางานเปนกลุม 2.75 0.21 มาก 
13 ฉันไมมีความมั่นใจในตัวเองและไมกลาแสดงออกเวลาครูถาม 2.63 0.22 มาก 
14 เน้ือหาวิชาสุขศึกษาใหประโยชนและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 2.67 0.32 มาก 
15 ฉันไมพอใจท่ีคุณครูจัดกิจกรรมในช่ัวโมงเรียนเพราะไมสนุกและนาเบ่ือ 2.74 0.43 มาก 
 โดยรวม 2.75 0.42 มาก 
  จากตาราง 11 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจดัการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีเจต
คติตอวิชาสุขศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก x  เทากับ 2.75 S.D. เทากับ0.42 สวนรายขอพบวา ฉันตั้งใจเรียนและแยงกัน
ตอบกับเพ่ือน x  เทากับ 2.92 และฉันไมชอบถามครเูมื่อไมเขาใจเน้ือหา x เทากับ 2.90 ตามลําดับ 
   ตาราง 12 วิเคราะหเจตคติตอวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD  
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กลุมตัวอยาง 
 
 

ระดับเจตคติตอการเรียนวิชาสุขศกึษา 

N x  S.D. แปลผล 

การจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD 27 2.75 0.42 มาก 
 
  จากตาราง 13 พบวานักเรียนท่ีเรียน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ ดวยการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค 
STAD มีเจตคติตอการจัดการเรียนรู โดยรวมเปนรายขอทุกขออยูในระดับมาก x  เทากับ 2.75 S.D. เทากับ 0.42  
 
อภิปรายผล 
จากการวิจัยพบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสรางเสริมสุขภาพ วิชาสุขศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
ระหวางการจัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมอื เทคนิค STAD และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี
เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรูแบบปกต ิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนิดา นภานนท (2552 : 71 - 72) ท่ีไดดําเนินการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง
สิ่งเสพติดใหโทษของนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STADกับวิธีสอนปกติ ประชากรท่ีใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 141 คนผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดใหโทษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือรูปแบบSTAD สวนใหญรอยละ 92.86 ไดคะแนนความกาวหนาสูงข้ึนจากคะแนนพ้ืนฐาน มีเพียงรอยละ 8.24 ท่ีได 
คะแนนความกาวหนาตางจากคะแนนพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องสิ่งเสพติดใหโทษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวาวิธีสอนปกติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ปรีญาภรณ รัตนะสม (2552 : 81) ท่ี ไดดําเนินการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา 
เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD กับวิธีสอนปกติ ผลการวิจัย
พบวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องรางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธี
สอนแบบรวมมือรูปแบบ STADรอยละ 88.00 ไดคะแนนความกาวหนาสูงข้ึนจากคะแนนพ้ืนฐาน มีเพียงรอยละ 12.00 ท่ีได 
คะแนนความกาวหนาตางจากคะแนนพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง รางกายของเรา ของนักเรียนช้ันประ
ศึกษาปท่ี 2 โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือรูปแบบ STAD สูงกวาวิธีสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคลอง
กับ แนวคิดของGood (1973 : 7) ท่ีกลาววาการไดรับความรู (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะทางการเรียนใน
โรงเรียน ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน หรือใชแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Gilliam (200 : 1243 - A) ท่ีพบวานักศึกษาท่ีสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือมีผลการเรียนและปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียนสูงกวานักศึกษาในหลักสูตรท่ีไมไดเรียนโดยใชวิธีเรียนแบบรวมมืออยางมีนัยสําคัญ และนักศึกษา
ประเมินความเปนเลิศทางการสอนโดยรวมสูงกวานักศึกษาท่ีเรียนภาคปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2. การศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เทคนิค STAD พบวานักเรียน ท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD มีเจตคติตอการเรียน 
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพวิชาสุขศึกษา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 เปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับมะลิวัลย ชาวอุบล (2548 : 118 - 120 ) ท่ีทําการศึกษาคนควา เรื่อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง โรคติดตอในทองถ่ิน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3 ผลการศึกษาคนควาพบวาความพึงพอใจตอการเรยีนดวยแผนการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปโดยรวมและเปนรายดาน
อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วินัย ศิริเวช (2549 : 89 - 90) ไดศึกษาคนควาการพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบSTAD เรื่องมวยไทย วิชาพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
คนควาคือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STAD เรื่องมวยไทย วิชาพลศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 10 แผน คา
ดัชนีประสิทธิผล และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือSTAD เรื่อง มวยไทยผลการศึกษา
คนควาพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STAD เรื่องมวยไทย วิชาพลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 
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82.87/83.85 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STADมีคาเทากับ 0.6055 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ STAD เรื่องมวยไทย โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับแนวคิดของ นิวคอมม (1950 : 128) ท่ีกลาววาเจตคติเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีตอประสบการณท่ีคนเราไดรับ
อาจมากนอยก็ได เจตคติแสดงออกไดทางพฤติกรรมซึ่งแสดงพฤติกรรมได 2 ลักษณะคือ ลักษณะเชิงนิมานหรือเชิงบวก ไดแก
ชอบ พอใจ เห็นดวย สนับสนุน สวนพฤติกรรมท่ีแสดงออกดาน ไมชอบ ไมเห็นดวย ไมพอใจ ไมสนับสนุน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ในวิชาสุขศึกษา ควรมีเวลาใหนักเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละข้ันตอนอยางเพียงพอ ท้ังข้ันการกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐานการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การสรุป และการรายงาน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตน 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ควรใหนักเรียนไดนําทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาใชตรวจสอบขอมูล เพ่ือพิสูจนขอมูลใหรูขอมูลอยางเต็มศักยภาพการเรียนรู 

1.3 กระบวนการกลุมถือวามีความสาํคัญมากในการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค 
STAD ควรใหนักเรียนไดเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง เพ่ือท่ีจะไดทํางานกลุมของตนเองใหสําเร็จมากยิ่งข้ึน 

1.4 ครูควรมีการเสริมแรงใหกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนออน และนักเรียนกลุมท่ีไมยอมรับ ครูจะตองให
ความสนใจและดูแลอยางใกลชิด หาโอกาสยกยองชมเชย ซึ่งจะทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมายิ่งข้ึน และเปนการเพ่ิมความ
มั่นใจใหนักเรียน 

1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ครูตองเตรียมสื่อการเรียนการสอนใหพรอมกอนสอน
ทุกครั้ง เชน ใบงาน ใบความรู แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 จัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ควรนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
อ่ืนๆ ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 หรืออาจนําไปปรับใชตามความเหมาะสม 

2.2 ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD ไปศึกษาวิจัยรวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน เจตคติ
ตอการเรียนแบบโครงงาน ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับการทําโครงงานเปนตน 

2.3 ควรมีการศึกษาปจจัย และบทบาทของผูเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD 
ท่ีมีผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STADเชนบทบาทของครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน เพ่ือนรวมงาน
ผูปกครองนักเรียน เปนตน 

2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชแผนการจัดการเรียนรูการเรียนรูดวยการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค STAD 
กับแบบปกติท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน กับวิธีสอนอ่ืน ๆ วาจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และความ
พึงพอใจหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม  
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 3. เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ซึ่งกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการรายงาน คือ แบบฝกทักษะการอาน
สะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํากอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา  
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 92.77 คะแนน และการ
ทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 จะได 
92.77/86.36 
 2. ทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคาํระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ 
การอานสะกดคํา พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และ

แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) 

รองลงมาคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64)  
คําสําคัญ: ทักษะการอานสะกดคํา/แบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 

Abstract 
 The study had the purposes to develop spelling exercises for grade 3 students with the 
performance criteria 80/80, to compare the spelling skills development in Thai language course 
using the skills to read, spell, and after learning student in grade 3 and to study student 
satisfaction. The example was selected by purposive sampling which were 11 grade 3 students of 
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Ban Rai School, Muang District, Kamphaengphet Province enrolling in 1st semester in academic 
year 2017. The research tools were 4 spelling exercise books for grade 3 students, pre-test and 
post-test for spelling skill with 20 items and satisfaction questionnaires for grade 3 students. The 
research found that 
 1. The result of development of spelling skill for grade 3 students with the performance 
criteria 80/80 found that E1 average score of 92.77 percent and 86.36 percent E2 test after test 
scores compared to the efficiency of 80/80 to 92.77 / 86.36. 
 2. The achievement the development of skills in spelling for Thai language course using 
the spelling skill and after learning grade 3 student found that the score of the students is higher 
than before the study statistically significant at the .05 level. 
 3. Satisfaction of grade 3 students learning to manage the development of spelling skill 
was considered that students were satisfied with spelling exercises which agree with the 
objective. The spelling exercises contained proper knowledge and were beneficial to the 

students ( value equals 4.73). The second rank shows the spelling exercises could encourage 

learners to learn at a high level (the  equal to 4.64). 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธ
ท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน  ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และ
เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู พัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ  และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนสื่อ
แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ ดานวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู  
อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 34) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติ
ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน พลเมืองไทยและเปนพลโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   ทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน 
รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบน
พ้ืนฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา 
5) 
 ผลการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเก่ียวของการอานสะกดคําในเรื่องตางๆ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร พบวามีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ยังขาด
ทักษะการอานสะกดคําภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลกัการ สงผลใหนักเรียนอานหนังสือไมคลองและอาจมีผลกระทบไป
ถึงทักษะอ่ืนๆได เชน ทักษะการฟง ทักษะการพูดและทักษะการเขียน เพราะทุกทักษะจะตองอาศัยทักษะการอาน
เปนอันดับแรก เน่ืองจากทักษะการอานเปนทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรูและเปนทักษะท่ีมีความสําคัญในการสื่อสาร
หากอานไมออกก็จะไมสามารถเกิดทักษะอ่ืนๆได 
 แบบฝกท่ีดีควรคํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ความครอบคลุม ความ
สอดคลองกับเน้ือหา รูปแบบนาสนใจและคําสั่งชัดเจน ผูสรางแบบฝกควรยึดลักษณะของแบบฝกไวดังน้ี 
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 1. แบบฝกหัดท่ีดีควรมีความชัดเจนท้ังคําสั่งและวิธีทําคําสั่งหรือตัวอยางวิธีทําท่ีใชไมควรยาวเกินไป เพราะ
จะทําใหเขาใจยาก 
 2. แบบฝกหัดท่ีดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก  
 3. ภาษาและภาพท่ีใชในแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรูของผูเรียน 
 4. แบบฝกหัดท่ีดีควรแยกฝกเปนเรื่องๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป  
 5. แบบฝกหัดท่ีดีควรมีท้ังแบบกําหนดใหโดยเสรี การเลือกใชคํา ขอความหรือรูปภาพในแบบฝกหัดควร
เปนสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยและตรงกับความในใจของนักเรียน 
 6. แบบฝกหัดท่ีดีควรเปดโอกาสใหผูเรียน ไดศึกษาดวยตนเองใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งท่ีพบเห็นบอยๆ 
หรือท่ีตนเองเคยใชจะทําใหนักเรียนสนใจเรื่องน้ันๆ มากยิ่งข้ึนและจะรูจักความรูในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง มี
หลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งท่ีเขาไดฝกฝนน้ันมีความหมายตอเขาตลอดไป 
 7. แบบฝกหัดท่ีดีควรจะสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนจะมีความแตกตางกันหลายๆ
ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและประสบการณ ฯลฯ ฉะน้ันการทําแบบฝกหัด
แตละเรื่อง ควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับ ตั้งแตงาย ปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพ่ือวาท้ังเด็กเกง 
กลาง และออนจะไดเลือกทําไดตามความสามารถ ท้ังน้ีเพ่ือใหเด็กทุกคนประสบความสําเร็จ ในการทําแบบฝกหัด 
 8. แบบฝกหัดท่ีดีควรสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดตั้งแตหนาปกไปจนถึงหนาสุดทาย 
 9. แบบฝกหัดท่ีดีควรไดรับการปรับปรุงไปคูกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอและควรใชไดดีท้ังในและนอก
บทเรียน 
 10. แบบฝกหัดท่ีดีควรเปนแบบท่ีสามารถประเมินและจําแนกความเจริญงอกงามของเด็กไดดวย  
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2550, หนา 60 -61) 
 จากเหตุผลท่ีนําเสนอขางตน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาการพัฒนาการอานสะกดคํา โดยใชแบบฝก
ทักษะการอานสะกดคํา ท่ีผูวิจัยคิดวาจะทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
   3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการอานสะกดคําหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมโรงเรียนเทพนครสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 มีท้ังหมด 11 หอง จํานวน 87 คน 
 1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
2. ดานตัวแปร 
 2.1 ตัวแปรตน  คือ  การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 2.2 ตัวแปรตาม  คือ  ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย  
3. ดานเน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัย 
 เน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนการสรางแบบฝกเพ่ือสงเสริมการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 4 เลม เพ่ือพัฒนาทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 
4. ดานระยะเวลาในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งน้ีใชเวลา 9 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 2 สัปดาห 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ตัวแปรตน      ตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมโรงเรียนเทพนคร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 มีท้ังหมด 11 หอง จํานวน 87 คน 
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานไร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)            
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ชนิด ดังน้ี 

 1.  แบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม 
 2.  แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชา

ภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 20 ขอ 

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
บานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย 
โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
บานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
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 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
แบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม ผูวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาความหมาย ลักษณะและข้ันตอนการสรางแบบฝกทักษะภาษาไทยจากเอกสารตางๆ                       
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  1.2 สรางแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว จํานวน 4 เลม 
  1.3 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลมท่ีสราง
ข้ึนเรียบรอยแลว เสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรองซึ่งผูเช่ียวชาญ
ประกอบดวย 
   1. นางกัญญาณัฐ โรจนวิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนบานไร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต1 ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล 
   2. นางสุนีย บัวบุตร ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร   เขต1 ผูเช่ียวชาญดานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
   3. นางสาวเนาวรัตน จันทรรอด ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ผูเช่ียวชาญดานการจัดทําสื่อ/นวัตกรรม 
  1.4 ดําเนินการแกไขและปรับปรุงแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 3              ตามคําปรึกษา แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC: 
Index of Item Objective Congruence)  
  1.5 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
  1.6 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม ท่ี
ไดรับการพิจารณาไปทดลองใช (Try – Out) ในการเรียนการสอนกับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 
11 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
  1.7 นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง มาทดลองสอนจริงกับ
กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน โดยใชคูกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการอานสะกดคํารายวิชา
ภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จัดกิจกรรมการสอนตามปกติ 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง  และกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะทําการทดสอบกอนเรียนดวย
แบบทดสอบการอานสะกดคําจํานวน 20 ขอ  
  1.8 หลังจากทดลองใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําคูกับแผนการจัดการเรียนรูเสร็จสิ้นแลว               
นําแบบทดสอบชุดเดิมกับกอนเรียน มาทําการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง แลวนําผลการทดสอบมาวิเคราะหเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามลําดับ ดังน้ี  
  2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑและวิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา 
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  2.2 กําหนดเน้ือหาและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับเน้ือหาสาระ 
  2.3 สรางแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ   
  2.4 นําแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคําท่ีสรางข้ึน เสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม เพ่ือพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช และประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับ
จุดประสงคการเรียนรู โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค 
   ใหคะแนน   0 เมื่อไมแนใจวา ขอสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค 
   ใหคะแนน  -1 เมื่อแนใจวา ขอสอบน้ันวัดไมตรงตามจุดประสงค 
 2.5 นําคะแนนผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับ
จุดประสงคโดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977, อางใน บุญชม ศรี
สะอาด 2545: 64-65) 
   หลักเกณฑการคัดเลือกขอคําถามมีดังน้ี 
   1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.00 คัดเลือกไวใชได 
   2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง  
  2.6 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบวัดทักษะการอานสะกดคําตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเพ่ือ
ความสมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเร่ือง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ (2541:167) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 1 ฉบับ มี
ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพดังน้ี 
    3.1 ศึกษาทฤษฎี เน้ือหาสาระ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจเพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 
   3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ขอคําถามจํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคาระดับความพึงพอใจแตละชวงคะแนน
และความหมาย ดังน้ี 
   ระดับ  1  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   ระดับ  2  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับนอย 
   ระดับ  3  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
   ระดับ  4  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมาก 
   ระดับ  5  หมายถึง  พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
  3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําเสนอผูเช่ียวชาญชุดเดิม
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใชและการประเมินท่ีถูกตอง และนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดยกําหนดเกณฑการ
พิจารณา คือ   

   เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน   +1 
   ไมแนใจ    ใหคะแนน     0 



1314 

 

 

   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน    -1 
 การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชดัชนีความสอดคลอง
(IOC)  คํานวณคาตามสูตร 

N

R
IOC

∑=  

   ∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

       N   =   จํานวนผูเช่ียวชาญ 
  3.4 นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใชดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือก
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
  3.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเพ่ือความ
สมบูรณและพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป  

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดทําการเก็บรวบรวมขอมลูดังน้ี 
      1. นําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 4 เลม ท่ีไดรับการ
พิจารณาไปทดลองใช (Try - Out) ในการเรียนการสอนกับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 
คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท้ังหมด 3 ครั้ง ซึ่งได
คาประสิทธิภาพ E1/ E2 = 90.17/82.72 
      2. หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนําแบบฝกทักษะการอานสะกดคําท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขอีกครั้ง มาสอนจริง
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานไร อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน โดยใชคูกับแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานสะกดคํา และกอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบการอานสะกดคํา จํานวน 20 ขอ 
      3. หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนบานไร อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 11 คน ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย โดยใชแบบ
ฝกทักษะการอานสะกดคํา จํานวน 10 ขอ 

5. การวิเคราะหขอมูล               
 การวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับข้ันตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     

ปท่ี 3  ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 

 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา เรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทย

โดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยการ

เปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากับผลการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใชสถิติ t - 

test for dependent group 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหหาคาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ

พัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 
 ตารางท่ี 2 แสดงคาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
ตามเกณฑประสิทธิภาพ  80/80 จํานวน 11 คน 
 
 จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาเปนรายเรื่องพบวามีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 โดยแบบฝก
ทักษะเลมท่ี 2 มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ 93.52/83.63 รองลงมาคือแบบฝกทักษะเลมท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 
92.91/85.45 แบบฝกทักษะเลมท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 92.72/82.72 และแบบฝกทักษะเลมท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 
91.14/88.18 ตามลําดับ  
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชา
ภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
โดยการเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากับผลการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใช
สถิติ t - test for dependent group 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคําเรื่องการพัฒนาทักษะการอานสะกดคํา 
รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3  (n=11) 
 

การทดสอบ  S.D. 
 
 

 
 

t Sig.(1-tailed) 

กอนเรียน 14.64 1.63 
2.64 0.50 17.33 * 0.0000 

หลังเรียน 17.27 1.79 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน 
พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี   ระดับ .05 

แบบฝึกทกัษะ 

คะแนนแบบฝกหัด  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  

E1/E2 คะแนน
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 รอยละ 
(E1)  

คะแนน
รวม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 รอยละ 
(E2) 

เลมท่ี 1 408 37.09 92.72 91 8.27 82.72 92.72/82.72 

เลมท่ี 2 823 74.81 93.52 92 8.36 83.63 93.52/83.63 

เลมท่ี 3 511 46.45 92.91 94 8.54 85.45 92.91/85.45 

เลมท่ี 4 401 36.45 91.14 97 8.81 88.18 91.14/88.18 

รวม 2143 48.70 92.77 374 8.45 85.00 92.77/85.00 
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 ตอนท่ี 3 วิเคราะหหาคาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่องการ
พัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา 
 

ขอท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. คาระดับ 
1. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีเน้ือหาถูกตองเหมาะสม 4.45 0.52 มาก 
2. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามคีวามกะทัดรดั เขาใจงาย 4.27 0.65 มาก 
3. 
 

แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามคีวามเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

4.45 0.52 มาก 

4. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามลีาํดับข้ันตอนและความตอเน่ือง 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
5. แบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
6. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสารอยางชัดเจน 4.55 0.52 มากท่ีสุด 
7. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
8. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจน 4.45 0.52 มาก 
9. แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามสีาระความรูและประโยชนตอผูเรยีน 4.73 0.47 มากท่ีสุด 
10. สามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.55 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.14 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลศึกษาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอานสะกดคํารายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา อยูในระดับมากท่ีสุด (คา 

 เทากับ 4.54 , S.D. เทากับ 0.14) ในทุกรายการดังปรากฏ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนมี
ความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระ

ความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับท่ีสองคือ แบบฝกทักษะการอาน

สะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับท่ีสามคือ แบบฝกทักษะ
การอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสารอยางชัดเจน แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการ
สื่อสารอยางชัดเจน และสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับ 

(คา  เทากับ 4.64) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมลูตางๆ ในการวิจัยครั้งน้ี  ปรากฏผลดังน้ี 
 1.  การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลองท้ัง 4 ครั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
ดังตอไปน้ี ครั้งท่ี 1 เฉลี่ยรอยละ 92.73 คะแนน ครั้งท่ี 2 เฉลี่ยรอยละ 93.52 คะแนน ครั้งท่ี 3 เฉลี่ยรอยละ 92.91 
คะแนน ครั้งท่ี 4 เฉลี่ยรอยละ  91.14 คะแนน รวมคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 
92.77 คะแนน และการทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 จะได 92.77/86.36 
 2.  เมื่อเปรียบเทียบทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อ

X
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เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  แสดงผลศึกษาความพึงพอใจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝก
ทักษะการอานสะกดคํา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการ
อานสะกดคําสอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน 

อยูในระดับมากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับท่ีสองคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับท่ีสามคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษา
และการสื่อสารอยางชัดเจนและสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันได อยู

ในระดับ (คา  เทากับ 4.64) 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมลู  สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานสะกดคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑท่ีกําหนด 80/80 พบวาคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลองท้ัง 4ครั้ง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
ดังตอไปน้ี ครั้งท่ี 1เฉลี่ยรอยละ92.73คะแนน ครั้งท่ี 2 เฉลี่ยรอยละ93.52คะแนน ครั้งท่ี 3เฉลี่ยรอยละ 92.91
คะแนน ครั้งท่ี 4เฉลี่ยรอยละ 91.14 คะแนน รวมคะแนนในการทําแบบฝกทักษะระหวางทดลอง E1 เฉลี่ยรอยละ 
92.77 คะแนน และการทดสอบหลังทดลอง E2 เฉลี่ยรอยละ 86.36 คะแนน เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 จะได 92.77/86.36 ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับวิจัยของ ประวีณา  เอ็นดู (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษา
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทย เรื่อง การอานและการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะ ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานนอย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการอานและการเขียนสะกดคํา โดยใชแบบฝกทักษะ มีประสิทธิภาพ  86.11/83.33 
 2. ทักษะการอานสะกดคํา รายวิชาภาษาไทยโดยใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี3 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.64 คะแนน และ 17.27 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ      วิจัยของ วงศเดือน  มีทรัพย (2554:บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง ครั้ง
หน่ึงยังจําได เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ แบบทดสอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 87.09/85.29 ซึ่งสูง
กวาเกณฑท่ีตั้งไว  แบบฝกทักษะมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.74  และมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
อานสะกดคํา เมื่อพิจารณา พบวา อันดับท่ีหน่ึงคือ นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝกทักษะการอานสะกดคํา
สอดคลองกับวัตถุประสงค และแบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีสาระความรูและประโยชนตอผูเรียน อยูในระดับ

มากท่ีสุด (คา  เทากับ 4.73) อันดับท่ีสองคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

อยูในระดับ (คา  เทากับ 4.64) และอันดับท่ีสามคือ แบบฝกทักษะการอานสะกดคํามีการใชภาษาและการสื่อสาร

อยางชัดเจนและสามารถนําความรูจากแบบฝกทักษะการอานสะกดคําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยูในระดับ (คา  
เทากับ 4.64) 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
1. การเลือกเน้ือหาท่ีนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ ควรคํานึงถึงวัยและระดับความสามารถใน

การอานและเขียนสะกดคําของนักเรียนดวย หากเน้ือหาใดท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
2. ในระหวางการดําเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนต่ํา 

อาจจะไมเขาใจหรือเกิดการเรียนรูชา หรือตองการความชวยเหลือ ครูควรใชเทคนิคเสริมแรงกระตุนใหนักเรียนสนใจ 
หรืออธิบายใหเขาใจชัดเจนอีกครั้ง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยดวยรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือท่ีนักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
2. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูภาษาไทยในเน้ือหาหรือเรื่องราวอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนสนใจ   
 

อางอิง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง ตัวประกอบของจํานวนนับ  
โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 
The development of mathematics achievement 

The hundreds of extras and the teaching methods of cooperation 
For students in Grade 6 Tessaban 3 Wadchaichanasongkram school. 

 
วิภารัตน  คชรักษ1 ยุทธนา  พันธมี2 และเรือนแกว  ธรรมสอน0

3 

Wipharat  Kotcharak1 Yutthana  Punmee2  and Ruankaew  Tammasorn3 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของ

จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะ
สงคราม 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ 3. 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3  วัดชัยชนะสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช ไดแก แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และคาสถิติทดสอบ t-test  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.19 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 81.48 
ดังน้ัน แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.19/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 2. นักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง  
ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด 

(�̅�= 4.51 , S.D = 0.55)  
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ /   

   ความพึงพอใจตอการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ   
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Abstract 
This research aims to improve student achievement in mathematics on the factor of 

numbers of students in Grade 6, Tessaban 3 Wadchaichanasongkram School and to find out to 
determine the effectiveness of the Plan. The hundreds of extras group learning mathematics for 
students in grade 6 have the total of 80/80 to compare achievement between pretest and 
posttest, learning plan with the cooperation of hundreds of extras. Grade 6 students learn to 
study mathematics. Satisfaction Grade 6 students on the lesson plans for group collaboration of 
hundreds of extras. Group learning mathematics for students in grade 6 samples used in this 
study were grade 6 students at a public school won the 2nd semester of academic year 2017 
number 27 was used in this study include traditional learning group collaboration. The hundreds 
of extras group, learning mathematics test achievement and satisfaction to-use lesson plans, 
group cooperation, the role of cardinal. Group learning mathematics students of grade 6 were 
analyzed by standard deviation. The efficiency of standard deviation is 80/80, and the test 
statistic t-test. The satisfaction is to use lesson plans, group cooperation, and the role of 
cardinal.  
The results were as follows. 

1. Process efficiency (E1) is equal to 80.19 and the efficiency of the output (E2) is equals 
81.48 of the plan learning group collaboration. The hundreds of extras learning 
mathematics grade 6 so powerful (E1 / E2) is equal to 80.19 / 81.48, which is higher than a certain 
threshold. 

2. Grade 6 students using traditional learning groups collaborated on hundreds of 
extras. Learning mathematics grade 6 students in the average after the achievement is higher 
learning at the level of statistical significance. 05. 

3. Satisfaction students learn to plan, manage and group collaboration. The hundreds of 
extras learning mathematics Grade 6, when considering the question of satisfaction and the 

highest level. (�̅� = 4.51, SD = 0.55) 
 

Keywords : Achievement in Mathematics / lesson plans for group collaboration /     
                 satisfaction with the lesson plans for group collaboration. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ท่ีทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทํา
ใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากน้ียังชวยพัฒนามนุษยใหสมบรูณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการท่ีผูเรียนจะ
เกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ันจะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ 
ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม คือ มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับจํานวนและการ
ดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรูไป
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ประยุกตใช มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เช่ือมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2556 : 1-3) 
 สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จากการสังเกตการ
เรียนของนักเรียนขณะทําการสอนในวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนบางคนหรือสวนนอยอันเน่ืองมาจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ี
ตองคิดคํานวณดวยตัวของนักเรียนเอง จึงทําใหนักเรียนสวนใหญในหองเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไมสนใจเรียน 
เพราะขาดสิ่งเราท่ีจะกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  

จากการสรุปขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2559 พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 100 คน ผาน 48 คน ไมผาน 52 คน ปการศึกษา 2559 จํานวน 110 
คน ผาน 52 คน ไมผาน 58 คน จากการสังเกต พบวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ปานกลาง ออน จะแยกกลุมกัน 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีผลการเรียนดี จะแยกอออกจากกลุมท่ีมีผลการเรียนปานกลางและออน โดยไมสนใจเด็กท่ีมีผลการ
เรียนปานกลางและออน สาเหตุของปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนต่ําน้ันอาจเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาท่ีมีเน้ือหาเปนนามธรรม ทําใหยากท่ีจะอธิบายใหเด็กเขาใจไดงายอีกท้ัง
ความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองของเน้ือหาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนท่ีเรียนไมตั้งใจตั้งแตเริ่มตนแลวอาจจะไม
ตองการท่ีจะเรียนคณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน นักเรียนจะเบ่ือช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตรเบ่ือโรงเรียน ไมชอบทํางานท่ี
ยากและงานท่ีทาทายในวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2551 : 45) 

ผูวิจัยในฐานะเปนผูรบัผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจดักิจกรรม
การเรยีน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใชแผนการจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ  
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 

2. นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียน  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ อยูในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเนื้อหา 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
       การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนแบบกลุมยอยท่ีพัฒนาข้ึนมา เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจ
ระหวางสมาชิกในกลุม เพ่ือชวยเหลือกันใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจบทเรียนไดดี และพัฒนาทักษะในการทํางาน
รวมกันของนักเรียน 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไดดําเนินการพัฒนาหลังจากการใชหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2544 และจากขอมูลของผลการ
ศึกษาวิจัย  ติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544กับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) เพ่ือใหมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังเปาหมายของหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ การกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน โดยมอบหมายใหเขตพ้ืนท่ี
และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง    ตัวประกอบของจํานวน
นับ ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 เน้ือหาบทน้ี ประกอบดวย 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน 
  2. จํานวนนับและตัวประกอบของจํานวนนับ 

3. การหาตัวประกอบ 
4. จํานวนเฉพาะ 
5. ตัวประกอบเฉพาะ 
6. การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ 
7. การแยกตัวประกอบ : 1 (โดยการเขียนแผนภาพ) 
8. การแยกตัวประกอบ : 2 (โดยวิธีหาร) 
9. โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
10. แบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
เวลาท่ีใชสอน จํานวน 10 ช่ัวโมง 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน    ไดแก  วิธีการสอนแบบรวมมือ 
ตัวแปรตาม   ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ  

- ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
ดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีดําเนินการศึกษาดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลองจํานวน 
10 แผน จํานวน 10 ช่ัวโมง ท้ังน้ีรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                                                  ตัวแปรตาม 

 
   ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 111 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถท่ีมีเกง ปานกลาง และ
ออนอยูในหองเดียวกัน 

2. กลุมตัวอยาง 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 27 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster  Random  
Sampling) 

 
เคร่ืองมือวิจัย 

           1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ช่ัวโมง โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 
1) ข้ันเตรียม 2) ข้ันสอน 3) ข้ันทํากิจกรรมกลุม  
4) ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) สรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งข้ันสอน ทางผูวิจัยไดใช
เอกสารประกอบการเรียนมาเปนสื่อในการเรียนรู 
    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบ

รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเองซึ่งดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาอิสระจากคณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
วัดชัยชนะสงคราม สังกัดเทศบาลเมืองตาก 

2. ผูวิจัยไดศึกษาและเตรียมนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยยึดเกณฑคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ 

ความพึงใจตอแผนการจัดการเรียนรู 
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3. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนดวยการ
เรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหม นักเรียนยังไมเขาใจข้ันตอนดําเนินการ แลวจึงดําเนินการสอน 

4. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

5. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากน้ันนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนน 

6. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําการสอนทุกวันจันทรถึงวันศุกรวันละ 
1 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง 

7. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเน้ือหาครบทุกแผนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

8. หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ   กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

9. หาคาดัชนีประสิทธิผลของเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ  
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวน

นับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑ 80/80 
3. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ เรื่อง 

ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
4. วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ 

เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยมีการแปลผลคะแนน 
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 69-70) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.19 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 81.48 

ดังน้ัน แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.19/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง  
ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด 

(�̅�= 4.51 , S.D = 0.55)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักเรียนท่ีเรียนจากใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 เปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเปนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ น้ีไดพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการข้ันตอนการพัฒนาอยางมีระบบตั้งแตวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูและ
เน้ือหาสาระการเรียนรูตลอดจนข้ันตอนการสรางจากเอกสารตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของพรอมท้ังศึกษาวิธีสอน
แบบสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ไปอยูในกระบวนการจัดกิจกรรมของแผน
จัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน  คือ 1) ข้ัน 2) ข้ันสอน    3) ข้ันทํากิจกรรมกลุม 4) ข้ันตรวจสอบผลงาน
และทดสอบ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งข้ันข้ันสอนและข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยไดใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือประกอบการเรียนการสอนและไดผานกระบวนการหาคุณภาพเรียบรอยจน
เกิดความสมบูรณกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงกิจกรรมไดจัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหายาก
ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลชวยกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งข้ึนซึ่งจะเปนนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
นาสนใจตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนานสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีสูงข้ึนนักเรยีนท่ีเรยีนดวยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ 
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ หลังใชมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนใชอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
           จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3  
วัดชัยชนะสงคราม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

2. จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.19และประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(E2) เทากับ 81.48 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.19/81.48 หมายความวา นักเรียนท้ังหมดไดคะแนนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน ในแผนจัดการเรียนรูแบบรวมมือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวน 10 แผน 
10 ช่ัวโมงรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดานความรูจากแบบทดสอบยอยทาย
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ชุด คะแนนเต็มชุดละ 20 คะแนน ภายในแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ จํานวน 8 ชุดของนักเรียนทุกคน มาหาคารอยละในแตละแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือไดคาเฉลี่ยเปนรอยละดังน้ี ชุดท่ี 1 รอยละ 77.59 ชุดท่ี 2 80.74 ชุดท่ี 3 80.19 ชุดท่ี 4 81.48 ชุดท่ี 5  80.74 
ชุดท่ี 6 80.00 ชุดท่ี 7 80.37 ชุดท่ี 8 80.37 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 980 คะแนน คิดเปน 
รอยละ 87.73 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 20 
ขอ คิดเปนรอยละ 81.48 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานนวนนับ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ทีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก แผนจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานกระบวนการตามลําดับข้ันตอนการสรางอยางมีระบบ 
และวิธีการท่ีเหมาะสม คือ หลักสูตร คูมือครู เทคนิค วิธีการ หลักการ ทฤษฎี ท่ีเปนแนวทางและเปนประโยชนตอ
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู ผูวิจัยไดใชการสอนตามแบบของ
อาภรณ  ใจเท่ียง (2550 : 122-123) กลาวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังน้ี  
1) ข้ันเตรียมการ ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคของบทเรียน ผูสอนจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณไมเกิน 6 
คน มีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ผูสอนแนะนําวิธีการทํางานกลุมและบทบาทของสมาชิกในกลุม 2) ข้ัน
สอน ผูสอนนําเขาสูบทเรียน บอกปญหาหรืองานท่ีตองการใหกลุมแกไขหรือคิดวิเคราะห หาคําตอบผูสอนแนะนํา
แหลงขอมูล คนควา หรือใหขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการคิดวิเคราะหผูสอนมอบหมายงานท่ีกลุมตองทําใหชัดเจน 3) ข้ัน
ทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนรวมมือกันทํางานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ  ทุกคนรวมรับผิดชอบ รวมคิด รวมแสดงความ
คิดเห็น การจัดกิจกรรในข้ันน้ี ครูควรใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ  ท่ีนาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียน 
เชน การเลาเรื่องรอบวง มุมสนทนา คูตรวจสอบ คูคิด ฯลฯผูสอนสังเกตการณทํางานของกลุม คอยเปนผูอํานวย
ความสะดวก ใหความกระจางในกรณีท่ีผูเรียนสงสัยตองการความชวยเหลือ 4) ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ ข้ัน
น้ีผูเรียนจะรายงานผลการทํางานกลุม ผูสอนและเพ่ือนกลุมอ่ืนอาจซักถามเพ่ือใหเกิดความกระจางชัดเจน  เพ่ือเปน
การตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคล5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ข้ันน้ีผูสอนและ
ผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ผูสอนควรชวยเสริมเพ่ิมเติมความรู ชวยคิดใหครบตามเปาหมายการเรียนท่ีกําหนดไว 
และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมท้ังสวนท่ีเดนและสวนท่ีควรปรับปรุงแกไข ซึ่งในแผนจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นําสื่อการสอนไดแก  แบบทดสอบยอย
กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีท้ังหมด 8 ชุด ไดแก 1) จํานวนนับและตัวประกอบของจํานวนนับ 2) การหาตัว
ประกอบ 3) จํานวนเฉพาะ 4) ตัวประกอบเฉพาะ 5) การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ 6) การ
แยกตัวประกอบ : 1 (โดยการเขียนแผนภาพ) 7) การแยกตัวประกอบ : 2 (โดยวิธีหาร) 8) โจทยปญหา ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. : 2 โดยมีการแบงเน้ือหาออกเปนเรื่องยอยตอเน่ืองกัน ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง อยางอิสระ มี
การทบทวนความรูเปนระยะและสามารถตรวจสอบคําตอบไดทันที และเน้ือหามีความเขาใจงาย เมื่อสรางแผน
จัดการเรียนรูเสร็จไดนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพหาคา IOCจากน้ันไดแกไขปรับปรุง ตามขอแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ และทําการทดลองจริงกับกลุมตัวอยางจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวสอดคลองกับการวิจัย
ของประภัสสร  หวังด ี(2550 : 145)  
           ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 
 3.จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ประกอบดวย 15 

ขอ เมื่อพิจารณาพบวาอยูในมากท่ีสุด        (�̅�= 4.51 , S.D = 0.55) สอดคลองกับผลการวิจัยของอรอินทร โคตร
มนตร ี(2551 : 157) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา แผนการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร แบบกลุมรวมมือ    
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือมีความ
สอดคลองกัน กลาวคือมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนโดยทําการจัด
กิจกรรมแบบงายไปหาเน้ือหาท่ียากทํา นักเรียนมีความพอใจในระดับมากถึง มากท่ีสุด เน่ืองจากเนนการเรียนรู ทํา
ใหเกิดความรูคงทน จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของจึงควร
สนับสนุนใหครูผูสอนนําแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเกิดผลตอนักเรียนตอไป 
 2. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนอยาง
ละเอียด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและเขาใจกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
 3. แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูทีละข้ันตอนโดยไมขามข้ันตอน ใหนักเรียนไดเรียนรูจน
ครบทุกข้ันโดยไมเรงรีบ 
 4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองคอยกระตุนและเสริมแรงนักเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือให
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม 
 5. ครูควรเตรียมกิจกรรมพิเศษไวท่ีมุมใดมุมหน่ึงของหองเรียนท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร เชน สื่อ เกม 
กิจกรรมสงเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีสนุกและงาย เพ่ือเปนการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ ในเน้ือหาสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนตอไป 
 2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตรเชน ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation) และทักษะดานขอมูลขาวสาร สื่อ และเทคโนโลยี 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 

A Study of Learning Achievement in Thai Language through Six Thinking Hats Teaching 
Techniques of Edward De Bono for student grade 3, Taksinrachanusorn School. 

 
อรชา อุตทาสา1 วชิระ วิชชุวรนันท2 และธันยนันท หลวงไชยา3 

Wachira Wichuwaranan1 Oracha Autthasa2 and Thunyanun Luangchiya3 

 
1นักศึกษาผูทําการวจิัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยที่ปรึกษาวิจยั  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3ครูคศ.3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono  2) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึง
พอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุดคือ บรรยากาศของ

การเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง (��  = 4.70,  S.D = 0.49) 
คําสําคัญ : เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 This study aimed to compare 1) the Prathomsuksa 3 or Third Grade’s learning 
achievement in the Thai language before and after classes by using the Six Thinking Hats 
technique pioneered by Edward de Bono in order 2) to satisfaction the Prathomsuksa 3 or Third 
Grade’s learning achievement in the Thai language by using the Six Thinking Hats technique 
pioneered by Edward de Bono. 
 The research findings found that: 

1. Students 3 using learning lesson plans, using techniques 6 thinking hats in leaves of 
Edward de Bono about food are very useful Learning English of grade 3 found that higher 
achievement students significantly 05. 

2. Satisfaction of students to plan learning technique thinking caps 6 of Edward de. Bono 
food is beneficial Learning in Thailand Grade 3 when considering the question of satisfaction and 
the highest level: 1) learning to help students build knowledge, followed by 2) learning activities 
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that encourage students to exchange knowledge and ideas. Satisfaction levels are minimal. The 

atmosphere of the class, students are responsible for their own (�̅� = 4.70, SD = 0.49). 
Keyword : The Six Thinking Hats, Complacency 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เน่ืองดวยสภาพในปจจุบันคุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษายังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจเหตุท่ีเปน
เชนน้ี เพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไมอยูในฐานะท่ีจะสรางคนท่ีมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี ดวยเหตุผลน้ีรัฐ
จึงจําเปนตองสรางพ้ืนฐานดวยการพัฒนาผูเรียน และพัฒนาคุณภาพ ดังเจตนารมณท่ีไดตราไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไวในหมวด 4 วาดวย แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24 (2) การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการฝกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา และมาตรา 24 (3) 
ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน 
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง นอกจากการพัฒนาผูเรียน ครูจึงจําเปนตองสรางพ้ืนฐานดวยการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากการสํารวจนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณพบวา การคิดเพ่ือแกปญหา
เฉพาะหนาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนตากสินราชานุสรณยังมีจุดออน ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะครูผูสอนสวนใหญยัง
สอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการทองจํา มิไดสอนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ผูเรียนไมสามารถแยก
การเรียนรูวาอะไรคือการวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐ ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ซึ่งเปน
แนวคิดของ เอ็ดเวิรด เดอโบโน (De Bono, 1976) มาพัฒนาดานการคิดวิเคราะห และนํามาทดลองใชกับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ เน่ืองจากเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ เปนการสอนท่ีเนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหโดยการจําแนกสีของหมวกดวยการวิเคราะห ใหผูเรียนไดคิดเปน และคิดอยางหลากหลาย ตามสีของ
หมวก ซึ่งสามารถนําไปแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ หมวกสีขาวคิดในดานเน้ือหาขอมูล ขอเท็จจริง 
หมวกสีแดง คิดในดานอารมณ ความรูสึก หมวกสีดํา คิดในดานลบ ขอดอย ขอเสีย หมวกสีเหลือง คิดในดานบวก 
ขอดี ขอเดน หมวกสีเขียว คิดพัฒนาปรับปรุง เสนอแนะ หมวกสีฟา คิดสรุป ควบคุม กําดับ วางแผน เปนตน 
 ในการจะจัดกิจกรรมการเรียนรูในครั้งน้ี ดวยโรงเรียนตากสินราชานุสรณเปนโรงเรียนขยายโอกาสขนาด
ใหญ ทําใหมีนักเรียนเปนจํานวนมาก มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท้ังหมด 5 หอง จํานวน 163 คน มีการดูแล
นักเรียนไมคอยท่ัวถึงและประกอบกับนักเรียนสวนใหญท่ีเขามาเรียนเปนนักเรียนรอบนอกตัวเมือง การเรียนจึงไมได
เกงเหมือนโรงเรียนประจําตัวเมือง ในการลองสุมใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ลองทําแบบฝกในการจําแนกหรือ
วิเคราะหเน้ือเรื่อง ขอมูลเบ้ืองตนจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญยังไมรูจักการวิเคราะหหรือไม
รูจักการแกปญหาดวยตัวเอง ยังไมเกงในดานการวิเคราะหปญหา ในการจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึนในดาน
ภาษาไทยมีหลากหลายวิธี แตเราเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ เพราะวิธีน้ีจะทําให
เด็กสามารถจําแนกและวิเคราะหสิ่งตางๆได ไมวาจะเปนการวิเคราะหความจริงจากเรื่องท่ีอานหรือเห็น สามารถ
บอกความรูสึกจากเรื่องท่ีอานไดฯ ท้ังน้ีเราจึงคิดเครื่องมือท่ีจะชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยท่ีดี
ข้ึน เราจึงไดสรางเครื่องมือข้ึนมา คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เพ่ือชวยใหนักเรียนมีผลการเรยีนรูท่ีดีข้ึน สามารถคิดเปน วิเคราะหได จะทําใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
สามารถนําความรูท่ีไดจากการทํากิจกรรมน้ีไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 
 ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono จึงเปนทักษะการ
คิดของนักเรียนไดเปนอยางดีอีกวิธีหน่ึง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดแกปญหาเฉพาะหนาของนักเรียนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
สอดแทรกลงไปในกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือกระตุนและยั่วยุใหนักเรียนพยายามใช
ความคิดในการแกปญหาตางๆ ซึ่งจะชวยทําใหผลการจัดการเรียนรูภาษาไทยสูงข้ึนตามไปดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยเปนสาระการเรียนรูภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนตากสนิราชานุสรณ ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ในหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระท่ี 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดไป
ใชตัดสินใจ แกปญหาและสรางวิสยัทัศนในการกําเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอาน มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ขอ 2 
สามารถสรปุใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง หาคําสําคัญหรอืใชแผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิด 
เปนเครื่องมือการพัฒนาความเขาใจการอาน การรูจักใชคําถาม คาดคะเนเหตุการณ เรื่องราวจากเรื่องท่ีอานและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง ขอ 1 อานเรื่องราวท่ีกําหนดใหไดคลองแคลว รวดเร็วและสรุป
เก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูสึก ปญหา ประโยชน ความคดิใหมๆและการวางแผนจากเรื่องท่ีอานได และขอ 2 เขียน
ตอบคําถามจากเรื่องท่ีอานเก่ียวกับขอเท็จจริง ความรูสึก ปญหา ประโยชน ความคิดใหมๆ  และการวางแผนทํางาน 
มี 10 ตอน ดังน้ี 1) ออกกําลังกาย 2) ชีวิตเจาหนู 3)เท่ียวประเพณีกระทงสายไหลประทีปพันดวง 4) เมนูชูสุขภาพ 
5) สารอาหาร 6) อาหารเพ่ือสุขภาพ 7) กินอยางไรทําใหแข็งแรง 8) บานแสนสุข 9) ไหมกับเหมียว 10) ยําขาว
เกรียบ 

ดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคหมวกคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono
 ตัวแปรตามไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย 

- ความสามารถในการคําถาม 
    - ทักษะการคิด 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย 

โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ

ของ Edward de Bono แทนดวย 6 สี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนตากสินราชา

นุสรณ ท้ังหมด 1 หอง จํานวน 34 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถ   ท่ีมีเกง ปานกลาง และออนอยูในหอง
เดียวกัน 

เครื่องมือวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหาร
ดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ช่ัวโมง 
โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 3 ข้ันตอนคือ 1) ข้ันนํา 2) ข้ันสอน 3) ข้ันสรุป และ
ประเมินผลการทํางาน ซึ่งข้ันสอน ทางผูวิจัยไดใชเอกสารประกอบการเรียนมาเปนสื่อในการเรียนรู 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 10 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิคหมวก

ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเองซึ่ง
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
        1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาอิสระจากคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนตากสนิราชานุสรณ สังกัดเทศบาลเมอืง
ตาก 

      2. ผูวิจัยไดศึกษาและเตรียมนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยยึดเกณฑคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

      3. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหม นักเรียนยังไมเขาใจข้ันตอน
ดําเนินการ แลวจึงดําเนินการสอน 

      4. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากน้ันนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนน 

      5. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําการสอนทุกวันวันละ 1 ช่ัวโมง 
      6. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเน้ือหาครบทุกแผนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน 

(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      7. หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการ

เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมี
ประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

      8. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

      9. หาคาดัชนีประสิทธิผลของเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 
6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 วัน 
เวลาท่ีใชในการดําเนินการทดลอง 
 



1332 
 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิค

หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 โดยมีการแปลผลคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2555 : 69-70) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องตัวอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึง
พอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการ
เรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุดคือ บรรยากาศของ

การเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง (��  = 4.70,  S.D = 0.49) 
 

ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
 

การทดสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

(𝒙�) 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คาที 
(t-

value 

df 
คาพี 

(P-value)= 
Sig(1-tailed) 

กอนการจัดการเรียนรู 10.26 4.079 
16.560
  

33 
7.47 

หลังการจัดการเรียนรู 15.21 5.562  

หมายเหตุ   *  หมายถึง มีนัยสําคญัท่ี .05    
 จากตารางท่ี 1 พบวา  คา P เทากับ 7.47  มีคานอยกวา ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ดังน้ัน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de 
Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ตาราง 2 แสดงคาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 3      
ขอท่ี รายการ ��  S.D. แปลผล 

1 
บรรยากาศของการเรยีนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม 

4.60 0.63 มากท่ีสุด 

2 
บรรยากาศของการเรยีนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
และกลุม 

4.47 0.74 มากท่ีสุด 

3 กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

4 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการคิดและตดัสินใจ 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมการเรียนรูทําใหนักเรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.53 0.74 มากท่ีสุด 
7 การจัดการเรยีนรูทําใหเขาใจเน้ือหาไดงาย 4.80 0.41 มากท่ีสุด 

8 
การจัดการเรยีนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจดวย
ตนเองได 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 

9 
การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนา
ได 

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

10 
การจัดการเรยีนรูทําใหนักเรียนสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนา
ได 

4.67 0.49 มากท่ีสุด 

ผลรวม 4.70 0.49 มากท่ีสุด 
จากตาราง 2 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค

หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดมีีประโยชน มีคา ��  เทากับ 4.70 คา S.D. เทากับ 
0.49 ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมี
ประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักเรียนท่ีเรียนจากใชแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono  เรื่องอาหารดีมีประโยชน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 เปนไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเปนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน น้ีไดพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการข้ันตอนการพัฒนาอยางมีระบบ
ตั้งแตวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันมาตรฐานกลุม
สาระการเรียนรูและเน้ือหาสาระการเรียนรูตลอดจนข้ันตอนการสรางจากเอกสารตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
พรอมท้ังศึกษาวิธีสอน ไปอยูในกระบวนการจัดกิจกรรมของแผนจัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอน  คือ 1) 
ข้ันนํา 2) ข้ันสอน 3) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งข้ันข้ันสอนและข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยได
ใชเอกสารประกอบการเรียนมาเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอนและไดผานกระบวนการหาคุณภาพเรียบรอย
จนเกิดความสมบูรณกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงกิจกรรมไดจัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหา
ยากทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลชวยกระตุนความสนใจของ
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ผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งข้ึนซึ่งจะเปนนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
นาสนใจตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนานสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน หลังใชมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวณิกกุล 
อภิรักษสุตานนท (2553 : บทคัดยอ) ไดผลของการสอนโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ เรื่อง การสอนโดยใช
เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ กับการคิดเชิงวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ และการคิดเชิงวิเคราะห มีความสัมพันธกันทางบวก 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนคงคา
ราม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ท่ีไดรับการสอนดวยเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ มีทักษะการคิด
วิเคราะหทางภาษาไทยสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนเทากับ 8.00 คิดเปนรอยละ 26.67 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.73 คิดเปนรอยละ 82.43 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และนอกจากน้ี ยังมีผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนดวย และไดสอดคลองกับ 
อาจารี ศิริรัตนศักดิ์ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชการสอนคิดแบบหมวก 6 ใบ เรื่อง การศึกษาผลการใชการ
สอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอโบโน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ผลการวิจัยพบวา การสอนคิดแบบหมวก 6 ใบของเอ็ดเวิรด เดอ โบโน สามารถ
พัฒนาทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักเรียน EP 6/4 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 56.25 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 11 คิดเปนรอยละ 68.75 และ
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหความแตกตางระหวางผลการทดสอบกอนและหลังเรียนของกลุม
ตัวอยางท่ีเปนไมอิสระตอกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีไดตั้งไว 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward 
de Bono เรื่อง อาหารดีมีประโยชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนตากสินราชา
นุสรณ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 2. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ 
ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3ประกอบดวย 

10 ขอ เมื่อพิจารณาพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด (��  = 4.70,  S.D = 0.49) ซึ่งไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
กานตชนก ศรีนวลจันทร และไพทยา มีสัตย (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถการคิดวิเคราะหวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนผานเกณฑคะแนน รอยละ 70 ตามท่ีกําหนดไว มี
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 48.38 และท่ีไมผานเกณฑ จํานวน  16 คน คิดเปนรอยละ 51.60 2) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการเรียนรูดวยเทคนิคหมวก 6 ใบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพรวมของความพึงพอใจอยูในระดับมาก (��  = 4.41, S.D. = 1.01) 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 
6 ใบ ของ Edward de Bono เรื่องอาหารดีมีประโยชน สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เมื่อ
พิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก 1) การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนสรางความรู 
รองลงมาคือ 2) กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดและความพึงพอใจอยูในระดับ
นอยท่ีสุดคือ บรรยากาศของการเรียนทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง  

(��   = 4.70,  S.D = 0.49 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองคอยกระตุนและเสริมแรงนักเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือให
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม 
 2. โรงเรียนหรือกลุมโรงเรยีนควรสนับสนุนและช้ีใหครูผูสอนเห็นความสําคญัในการสอนดวยเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono 
 3. ครูควรเตรียมกิจกรรมพิเศษไวท่ีมุมใดมุมหน่ึงของหองเรียนท่ีเก่ียวกับการอานนิทานตางๆ เชน สื่อ 
เกม กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด เพ่ือเปนการเสริมทักษะกระบวนการคิด สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 
 4. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยควรฝกการตั้งคําถามและตอบคําถามโดยใชเทคนิคหมวก
ความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono และควรเนนใหนักเรียนตอบคําถามใหถูกตองตามหลักการของเทคนิค
หมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward de Bono เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาการตอบคําถามและทักษะการคิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 5. ในระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนควรดูแลนักเรียนใหทํางานรวมกันและคอยใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมอยางใกลชิด 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward 
de Bono กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
 2. ควรทําการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ Edward 
de Bono กับนักเรียนในระดับอ่ืน 
 3. ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดโดยใชเทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ ของ 
Edward de Bono กับเทคนิคการสอนแบบอ่ืนๆ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทาเสากระโดง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

The Comparison  of Reading and Writing Skill in English Vocabulary by Using Exercises of 
Students grade 5 Bantasoukradong school Mueang Kamphaengphet 

 
อัคริมา ใบทอง1 ศิริโสภา  แสนบุญเวช2 และจันทรัตน  ออนฤทธิ์3 

Akrima Baithong1 Sirisopa Sanboonvej2 and Jantharat On-rit3 

 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3ครูชํานาญการพิเศษูโรงเรียนบานทาเสากระโดง จังหวัดกําแพงเพชร 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการ
อานและการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ท่ีกําหนดไวรอย
ละ 80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 3) เพ่ือสงเสริมการตรงตอเวลาในการสงงานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชแบบฝกทักษะการอานสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.25และการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.55 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.83 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางเกณฑกับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวาเกณฑ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลงัใชแบบฝกทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15 คะแนน และ 17.85 คะแนน การเขียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.80 คะแนน และ 24.55 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางกอนกับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. ผลการวิเคราะหการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวามีการตรงตอเวลาในการสงงานมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 การตรงตอเวลาในการสงงานนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50  

คําสําคัญ :   ทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ/แบบฝกทักษะ/แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน/ การตรงตอเวลา  
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) To compare student achievement after using the 
skill of reading and writing skill in English. Grade 5 students at the basic education curriculum 
standards in 2551 AD group learning foreign languages. Bantasoukradong school, The scheduled 
80 percent  2) To compare the achievement of students before the exercise with the use of the 
skills of reading and writing English spelling. Students grade 5. 3) To determine the timeliness of 
the delivery of Students grade 5 had to deal with learning the skill of reading and writing English 
spelling. 
 Research result 
 1. Achievement add back exercises. Reading skills English spelling The student's grade.5 
Average scores 17.85 Average Percentage 89.25 and written English spelling of The student's 
grade.5. Average rating 24.55 points, 81.83 percent. Compared with the latter during the study 
showed that the test scores of students is higher. 
 2. Achievement before and after Exercises Exercises add. Reading skills English spelling 
The student's grade.5 Average scores 13:15 points and 17.85 score Spelling English Student Grade 
5. Average scores 19.80 points and 24.55 points compared between. Before The study found that 
the posttest scores of students in higher learning. 
 3. Analysis of the results, on time delivery of Students grade 5  who have to deal with 
learning the skill of reading and writing English spelling. Found that the punctual delivery in most 
applications. 100 percent punctuality to deliver a minimum of 50 percent. 
 
Keyword : Reading and writing English spelling / Skills / Learning Achievement Test / punctuality. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลของโลก ท่ีทุกคนใหความสําคัญอยางยิ่ง ในสังคมโลกปจจุบัน
ภาษาอังกฤษจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับ
ประเทศตางๆ  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีข้ึน (กรมวิชาการ, 2551) 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาของอาเซียนสําหรับการทํางานรวมกันมีความหมายกวางไกลไปถึงทุกสวนของ
ประชาคมอาเซียนดวย หมายความวาประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษกันมากข้ึน 
นอกเหนือจากภาษาประจําชาติ หรือภาษาประจําถ่ินของแตละชาติแตละชุมชน (Cholakarn Pungviriyarat, 
2557) 
 นักเรียนสวนใหญมีปญหาดานการเรียนภาษาอังกฤษเพราะนักเรียนมีพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษนอย 
ผูเรียนไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก ไมเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และมีทักษะการพูด ฟง อาน
และเขียนภาษาอังกฤษนอยทําใหเปนปญหาตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ (เสาวภาคย ศรีโยธา, 2555, กลาถึงใน เจตน
สฤษฎิ์ สังขพันธ และคณะ, 2558) 
 การสอนเขียนและการอานภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีชวยใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสบ
ผลสําเร็จ ชวยใหผูเรียนเขาใจและสามารถฟง ดู และพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง แตการเรียนการ
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สอนการเขียนและอานในประเทศไทยยังประสบปญหาอยูมากในดานการเขียนและอานภาษาอังกฤษ (มณเฑียร อิน
แกว, 2554) 
 จากการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนบานทา
เสากระโดง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต1  พบวานักเรียนไมสามารถอานและเขียนสะกดคํา
ภาษาอังกฤษได คนท่ีอานไดก็มีจํานวนนอยมาก จึงเปนปญหาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษต่ํา ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสรางแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 5  เพ่ือใชในการสอนอานและเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและเพ่ือเปน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ท่ีกําหนดไวรอยละ 80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและ
การเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
 3. เพ่ือศึกษาการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
ดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบานทาเสากระโดง ท่ีกําหนดไวรอยละ 80 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3. สงเสริมการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวย
ใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเน้ือหา  
  เน้ือหาท่ีนํามาสรางแผนและแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เปนเน้ือหาในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupation/Season จํานวน 8 แผน  
 ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคาํภาษาอังกฤษ 
  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิดานการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ  

- การตรงตอเวลาในการสงงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคําศพัท์ภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามแผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 

 

 

 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
โรงเรียนบานทาเสากระโดง  อําเภอเมือง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร  เขต 1 จํานวน 20 คน 
 เครื่องมือวิจัย     
  1. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง Occupation และ เรื่อง Season จํานวน 8 แผน 
        2.  แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีผูศึกษาสรางข้ึน  จํานวน 2 ชุด 
        3.  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนท่ีผูศึกษาสรางข้ึน  จํานวน  2  ชุด 
        4.  แบบสังเกตการสงงานตามกําหนดการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทา

เสากระโดง  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี                
  1.  ปฐมนิเทศนักเรียนและช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียนเรียนรู 
  2.  เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง  ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน  1 ชุด ให
นักเรียนทําการทดสอบใชเวลา  1  ช่ัวโมง 
  3.  เก็บรวบรวมขอมูลขณะทําการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูล
จากการตรวจแบบฝกทักษะ   
  4.  เก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองหลังการสอนครบท้ัง 2 แบบฝกนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท่ีไดมาหาความถ่ีแลววิเคราะห  บรรยายเปนความเรียง ประกอบตาราง 
โดยเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย  คารอยละ  ระหวางการทดสอบครั้งแรกกับครั้งหลังของประชากรและ
เปรียบเทียบคะแนนการทําแบบฝกทักษะกับคะแนนทดสอบหลังเรียน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ท่ีกําหนดไวรอยละ 80 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานและการเขียน

ส ะ ก ด คํ า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ   ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น

ประถมศึกษาปท่ี  5 

- การตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวยใช

แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา

ภาษาอังกฤษ 

 

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา

ภาษาอังกฤษ 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 24.55 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.83 และเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางเกณฑกับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 ตารางท่ี 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนหลังการใชแบบฝกการอานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ท่ีกําหนดไวรอยละ 80 

 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝก อานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.25 และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑ

กับหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการการ

เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

การทดสอบ n 
 

S.D. t 

กอนเรียน 20 19.80 3.02  
14.33 

หลังเรียน 20 24.55 2.06 

จากตารางท่ี 3 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชแบบฝกและหลังการใชแบบฝกการเขียนสะกด

คําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.80 คะแนน และ 24.55 คะแนน 

ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอาน

คําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

การทดสอบ n 
 

S.D. t 

กอนเรียน 20 13.15 1.66 16.15 

หลังเรียน 20 17.85 1.76 

  จากตารางท่ี 4 แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชแบบฝกและหลังการใชแบบฝก อานคํา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15 คะแนน และ 17.85 คะแนน 

การทดสอบ n (�) S.D. % of Mean t 

หลังเรียน 20 24.55 2.06 81.83 1.19 

การทดสอบ n (�) S.D. % of Mean t 

หลังเรียน 20 17.85 1.76 89.25 7.38 



1341 
 

 
 

ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 5 แสดงการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

ดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ 

ลําดับท่ี ครั้งท่ี 
1 

ครั้งท่ี 
2 

ครั้งท่ี 
3 

ครั้งท่ี 
4 

ครั้งท่ี 
5 

ครั้งท่ี 
6 

ครั้งท่ี 
7 

ครั้งท่ี 
8 

รอยละ 

1 / / / * * * / * 50.0 
2 / / / / / / / / 100 
3 / / / / / / / / 100 
4 / / / / * / / / 87.5 
5 / / * / / / / / 87.5 
6 / / / / / / / / 100 
7 / / / / / / / / 100 
8 / / / * / / / / 87.5 
9 / / / / / * * / 75.0 
10 / / / / / / / / 100 
11 / / / * / / / / 87.5 
12 / / / / / * * / 75.0 
13 / / / / / / / / 100 
14 / / / / / / * * 75.0 
15 / / / / * * * / 62.5 
16 / / / / / / / / 100 
17 / / * * * / * / 62.5 
18 / / / / / * * / 75.0 
19 / / / * * / / / 75.0 
20 / / / / * * / / 75.0 

 จากตารางท่ี 5 แสดงวา การตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการ

จัดการเรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ พบวามีการตรงตอเวลาในการสงงาน

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 การตรงตอเวลาในการสงงานนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

83.75 คะแนน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนบานทาเสากระโดง อําเภอเมือง จังหัดกําแพงเพชรซึ่งผูวิจัยไดเปนไปตาม
สมมุติฐานท่ีไดตั้งไว ผูวิจัยจึงนําเสนอการอภิปรายผลในประเด็นสําคัญตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานทาเสากระโดง ท่ีกําหนดไวรอยละ 80 พบวา นักเรียนมีคะแนน
การสอบหลังเรียนผานเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับ อรชร  วงษษา  (2548)  ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการ
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เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (วิชาภาษาอังกฤษ)  โดยใชนิทานพ้ืนบานอีสานเปนสื่อ  สําหรับ
นักเรียนชวงช้ันท่ี  3  (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2)  กลุมเปาหมาย  จํานวน  35  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังสิ้นสุดการทดลองวงจรตามแผนการจัดการเรียนรู   โดยใชนิทาน
พ้ืนบานอีสานเปนสื่อ  มีจํานวนนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑรอยละ  70  ของคะแนนเต็ม  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอย
ละ  77.14 
 2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนกอนการใชแบบฝกกับหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการ
เขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 19.80 คะแนน และ 24.55 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการใชแบบฝกและหลังการใช
แบบฝก อานคําภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.15 คะแนน และ 17.85 
คะแนน ตามลําดับ และเมือ่เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ทัศนีย  เทศตอม (2552) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนสะกดคํา
พ้ืนฐานกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5 โรงเรียนชุมชนบาน
หัวขัว  โดยใชแบบฝกทักษะ ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5/1 โรงเรียนชุมชนบานหัวขัวป
การศึกษา 2552  จํานวน 2  คน เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  มีประสิทธิภาพเทากับ 88.60/86.83    
 3. ผลการวิเคราะหการตรงตอเวลาในการสงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูดวยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ พบวามีการตรงตอเวลาในการสงงานมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 100 การตรงตอเวลาในการสงงานนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50 ซึ่งสอดคลองกับ อภิเชษฐ เพ็ชรอินทร 
(2554) ไดศึกษาการปรับพฤติกรรมการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาของนักศึกษาระดับช้ัน กต.101และ สกต.101 สาขา
การตลาดวิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต ผลการวิจัยพบวานักศึกษาสามารถปรับปรุงตนเองไดเมื่อทราบขอตกลงเบ้ืองตนใน
การเขาช้ันเรียนท่ีตรงเวลากับครูผูสอนซึ่งจากขอมูลท่ีบันทึกไวนักศึกษาสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยการ
เขาเรียนในวิชากิจกรรมชมรม พบวามีการกระตือรือรนในการเขาหองเรียนมากข้ึน  
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งท่ี 1  

ในวันท่ี 29 มีนาคม 2560  
ณ อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
   กรรมการอํานวยการ 
   กรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีอํานวยการใหการจดัประชุมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ในการจัดประชุม ไดแก ใหคําปรึกษา การเสนอแนะ การวินิจฉัยและตัดสินใจ และแกปญหาในการดาํเนินงาน 
ของคณะกรรมการฝายตางๆ เปนตน ประกอบดวย 
   คณบดีคณะครุศาสตร 
   รองคณบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 

  รองคณบดฝีายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
  รองคณบดฝีายวิชาการ 
  รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา 
  รองคณบดฝีายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
  กรรมการดําเนินงาน 
  1. ฝายระบบลงทะเบียนเขารวมนําเสนอบทความวิจัย  มีหนาท่ีควบคุมดูแลระบบลงทะเบียน 
เขารวมนําเสนอบทความวิจัย ไดแก ตรวจสอบการลงทะเบียน บันทึกรายงานการชําระเงินผานระบบออนไลน 
ตรวจสอบการสงบทความ จัดการบรรณาธิการ พิมพบทความออกจากระบบ ออกรหัสบทความ ประกอบดวย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรตัน  บุมี 
   อาจารยวิวัฒน  ทวีทรัพย 
   อาจารยธิดารัตน  ทวีทรัพย 
   อาจารยยุทธนา  พันธมี 
   อาจารยศรินญา  หวาจอย 
   อาจารยวิวัฒน  ทวีทรัพย 
   อาจารยเมธี  มธุรส 
   อาจารยเฉลิม  ทองจอน 
   อาจารยสุรเชษฐ  ขอนทอง 
   นายพรหมธร  พูลสุข 
    นายอานนท  ปลื้มเนตร  
  2. ฝายบรรณาธิการ  มีหนาท่ีคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ เพ่ือพิจารณา
บทความและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาการนําเสนอแบบปากเปลาและแบบโปสเตอร ประกอบดวย 
   รองศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
   รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
   รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 
   รองศาสตราจารย ดร.สุณี  บุญพิทักษ 
   รองศาสตราจารยธงชัย  ชอพฤกษา 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล 
   ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ 



 
 

   ดร.จารุนันท  ขวัญแนน 
   ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ  พันธกล่าํ 
   อาจารยยุทธนา  พันธมี 
  3. ฝายติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิ  มีหนาท่ีติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิ ไดแก  
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิ การจัดสงบทความใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  
และติดตามแบบพิจารณาบทความจากผูทรงคุณวุฒิ ประสานงานดานการเดินทางและท่ีพักใหกับ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบดวย 
   ดร.จารุนันท  ขวัญแนน 
   ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 
   ดร.ปราณี  เลิศแกว 
   ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ  พันธกล่าํ 
    ผูชวยศาสตราจารยชูวิทย  ไชยเบา 
   ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา  แตงนารา 
   อาจารยศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชติ 
   อาจารยทวิโรฒ  ศรีแกว  
   นางสาวณิชารีย  วุฒิชุมภู  
  4. ฝายลงทะเบียน  มีหนาท่ี ดาํเนินการรับลงทะเบียนการติดตั้งแบบโปสเตอร รับลงทะเบียน 
ผูนําเสนอแบบปากเปลา และผูเขารวมประชุม จัดเตรียมเอกสาร บทคัดยอ กําหนดการ ไอดีการดและ 
ของท่ีระลึก และรับขอมูลการนําเสนองานแบบปากเปลาเพ่ือติดตั้งในหอง ประกอบดวย 
   รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล 
   อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชติ 
   อาจารยรัตติกาล   โสภัคคศรีกุล  
   อาจารยไตรรงค  เปลี่ยนแสง  
   อาจารยอรทัย  บุญเท่ียง  
   อาจารยรุงณภา  บุญยิ้ม 
   อาจารยธารณา  สุวรรณเจริญ  
   อาจารยสุพล  เพ็ชรบัว  
   นางสาวณิชารีย  วุฒิชุมภู 
   นางสาวภัทวรรณ  ไชยภักดิ์  
   นางสาวกาญจนา  นาคสวาท 
    นายอานนท  ปลื้มเนตร  
  5. ฝายพิธีการและการตอนรับ  มีหนาท่ีเก่ียวกับพิธีการและการตอนรับ ไดแก พิธีกรในพิธีเปด 
และพิธีลงนามความรวมมือ การรับรองผูทรงคุณวุฒิ ผูเขารวมประชุมและแขกผูมีเกียรติ และการแสดง 
ในพิธี ประกอบดวย 
   ดร.จารุนันท  ขวัญแนน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม  ดวงวิเศษ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต  เตชะ  
   ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ  เพ็งแดง 
   อาจารยวชิระ  พิมพทอง  



 
 

 

   อาจารยเลเกีย  เขียวดี  
   อาจารยจุฑาทิพย  โอบออม 
   อาจารยศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   อาจารยยลดา  กระตายทอง  
   อาจารยโกมินทร  บุญชู 
   อาจารยธิดารัตน  พรหมมา 
   อาจารยวัลลภ  ทิพยสุคนธ 
   อาจารยนุชจรีย  สีแกว 
   อาจารยศศิธร  ศิริรัตน 
   นางสาวละเอียด ชวงสุวรรณ 
  6. ฝายอํานวยการประจาํหองนําเสนอแบบปากเปลา มีหนาท่ีควบคุม ดูและการนําเสนอ 
แบบปากเปลาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามกระบวนการ ประกอบดวย 
   สาขาวิชาบริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/ 
หลักสูตรและการสอน 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล  
    ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 
    ดร.จารุนันท  ขวัญแนน 
     ดร.ขวัญชัย  ขัวนา  
    สาขาวิชาภาษาไทย 
    ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ  เพ็งแดง 
    ผูชวยศาสตราจารยอมรา  ศรีแกว 
    อาจารยกษมา  สุรเดชา 
    อาจารยรุงณภา  บุญยิ้ม 
     อาจารยศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 
    ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา  แตงนารา 
     ผูชวยศาสตราจารย อนุสิษฐ  พันธกล่าํ 
    อาจารยธารณา  สุวรรณเจริญ 
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
     รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ 
     รองศาสตราจารยพัทธนันท  วงษวิชยุตม 
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย  พันธแกว 
    อาจารยจุฑาทิพย  โอบออม 
     อาจารยอรวรรณ  สุมประดิษฐ 
    อาจารยอรทัย  บุญเท่ียง 
   สาขาวิชาคณิตศาสตร 
     รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
    อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชติ 
    อาจารยจิรพงค  พวงมาลัย 



 
 

     อาจารยโกมินทร  บุญชู 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา  
    ดร.ปราณี  เลิศแกว 
      ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ 
    อาจารยศุภวัฒน  วิสิฐศิริกุล 
    อาจารยไตรรงค  เปลี่ยนแสง 
     อาจารยธิดารัตน  พรหมมา 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม 
    ผูชวยศาสตราจารย ชูวิทย  ไชยเบา 
    อาจารยเลเกีย  เขียวดี  
    อาจารยรัตติกาล  โสภัคคศรีกุล 
    อาจารยศรวัส  ศิริ 
   สาขาวิชาพลศึกษา 
    รองศาสตราจารย ธวัช   วีระศิริวัฒน 
     ผูชวยศาสตราจารยม.ล.ปทมาวดี  สิงหจารุ 
     ผูชวยศาสตราจารย กอเกียรติ  วิทยรัตน 
    อาจารยนิติพันธ  บุตรฉุย 
    อาจารยทวิโรฒ  ศรีแกว 
    อาจารยธัชนิติ  วีระศิริวัฒน 
    อาจารยวัลลภ  ทิพยสุคนธ 
    อาจารยสุพล  เพ็ชรบัว 
   สาขาวิชาภาษาจีน 
    อาจารยนันทิวัน  อินหาดกรวด 
    อาจารยนุชจรีย  สีแกว 
    อาจารยนันทิยา  หมูคํา 
    อาจารยสุภาพร  สายเข่ือนสี 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน  บุมี 
    อาจารยศรินญา  หวาจอย 
    อาจารยธิดารัตน  ทวีทรัพย 
    อาจารยเมธี  มธุรส 
    อาจารยเฉลิม  ทองจอน 
    อาจารยยลดา  กระตายทอง 
     สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญลอม  ดวงวิเศษ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต  เตชะ 
    อาจารยวชิระ  พิมพทอง 
    อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช 
    อาจารยมนตรี  หลินภู 
    นางสาวกัลยารัตน  มาลาศรี 



 
 

 

  7. ฝายอํานวยการประจาํหองนําเสนอแบบโปสเตอร  มีหนาท่ีควบคุม ดูและการนําเสนอ 
แบบโปสเตอรใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามกระบวนการ ประกอบดวย 
   ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ  พันธกล่าํ 
   อาจารยยุทธนา  พันธมี 
   อาจารยภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม 
   อาจารยเลเกีย  เขียวดี  
   อาจารยศรวัส  ศิริ 
   อาจารยนิติพันธ  บุตรฉุย 
   อาจารยมนตรี  หลินภู 
   อาจารยธัชนิติ  วีระศิริวัฒน 
   อาจารยโกมินทร  บุญชู 
   นายไกรศร  สิงหไผแกว 
  8. ฝายเอกสารประกอบการประชุม  มีหนาท่ีจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชุม ไดแก  
จัดทํารวมบทความ เกียรติบัตรสาํหรับผูเขารวมนําเสนอ และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบดวย 
   รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
   อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชติ 
   อาจารยศุภวัฒน  วิสิฐศิริกุล 
   อาจารยศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   อาจารยจุฑาทิพย  โอบออม 
   อาจารยเมธี  มธุรส 
  9. ฝายโสตทัศนูปกรณ  มีหนาท่ีควบคุมแสง สี เสียง ในพิธีเปดและพิธีลงนามความรวมมือ  
หองนําเสนอแบบโปสเตอรและหองนําเสนอแบบปากเปลา ประกอบดวย 
   อาจารยเฉลิม  ทองจอน 
   อาจารยวชิระ  พิมพทอง 
    นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ 
   นายพินิต  มณีเขียว 
   นางสาวลัดดาวัลย  แกวใส 
   นายพรหมธร  พูลสุข 
   นายไกรศร  สิงหไผแกว 
  10. ฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ีประชาสมัพันธขาวสารทางเว็บไซตและสื่อออนไลน 
ออกแบบและจัดทําไวนิลประชาสมัพันธ จัดทําปายบนเวทีหองประชุม ปายประชาสมัพันธอ่ืนๆ ถายภาพ 
และวีดโีอกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 
    อาจารยเมธี  มธุรส 
   อาจารยเฉลิม  ทองจอน 
   อาจารยยุทธนา  พันธม ี
    นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ 
   นายพินิต  มณีเขียว 
   นายอานนท  ปลื้มเนตร 
 
 
 



 
 

   11. ฝายการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินและพัสดุ ไดแก การจัดซื้อจดัจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ
ประกอบการจดัประชุม การเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจายงบประมาณ การจดัทําบัญชีรายรับรายจาย การ
จัดการคาลงทะเบียน และดําเนินการเบิกจาย ประกอบดวย 
   นางมาริตา  จิตชู 
   นางสาวนฤมล  สงตาย 
   นางสาวปรางคทิพย  นํ้าเงินสกุลณ ี
   นางสาวปราจิน  ไกรทอง 
  12. ฝายสวัสดิการ  มีหนาท่ีจัดเตรียมอาหารวาง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันใหกับผูเขารวมการ
ประชุมและผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
   อาจารยจุฑาทิพย  โอบออม 
    นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ 
    นางสาวนุชจรีย  สีแกว 
    นางสาวสุภาพร  สายเข่ือนส ี
    นางสาวนันทิยา  หมูคํา 
   นางสาวลัดดาวัลย  แกวใส 
   นายมงคล   มลฑลศิร ิ
   นางมาริตา  จิตชู 
   นางสาววาสนา  จันทรผอง 
   นางวาสนา  มณสีัย 
   นางสาวละเอียด  ชวงสุวรรณ 
   นางแนงนอย  อินทรจันทร 
   นางสาวปยุรฉัตร  บุษศราภรณ 
  13. ฝายอาคารสถานท่ี มีหนาท่ีจดัหองประชุมในการจดัพิธีเปดและพิธีลงนามความรวมมือ  
จัดหองสําหรับการนําเสนอแบบโปสเตอรและการนําเสนอแบบปากเปลา หองรับประทานอาหารและอาหารวาง 
ประกอบดวย 
    อาจารยภมูิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม 
   อาจารยเลเกีย  เขียวดี  
   อาจารยศรวัส  ศิร ิ
   อาจารยไตรรงค   เปลี่ยนแสง 
   อาจารยนิติพันธ  บุตรฉุย 
   อาจารยมงคล  มลฑลศริ ิ
   อาจารยสุพล  เพ็ชรบัว 
   นางวาสนา  มณสีัย 
   นายวิทยา  ภัยมณ ี
   นางสาวละเอียด  ชวงสุวรรณ 
   นางสาวแนงนอย  อินทรจันทร 
     นางสาวปยุรฉัตร  บุษศราภรณ 
 
 
 
 



 
 

 

  14. ฝายประเมินผล  มีหนาท่ีจดัทําแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดประชุม และจัดทํารูปเลม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 
   อาจารยศภุวัฒน   วิสิฐศิริกุล หัวหนา 
   อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชติ 
   อาจารยวิวัฒน  ทวีทรัพย 
   อาจารยยุทธนา  พันธม ี
    นางสาวณิชารยี  วุฒิชุมภู 
    นางสาวภัทวรรณ  ไชยภักดิ ์
    นายอานนท  ปลื้มเนตร 
  15. ฝายจัดทํารายงานสืบเน่ืองฉบับเต็มในการประชุมวิชาการ (Proceeding) มีหนาท่ีรวบรวม 
บทความท่ีมีการแกไขจากท่ีผูทรงพิจารณา ตรวจสอบรูปแบบของบทความ พิสูจนอักษร แกไขบทความใหเปนไป
ตามคําแนะนําในการสงบทความ และจัดทํารูปเลมรายงาน ประกอบดวย 
   รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
   รองศาสตราจารย ดร.สณุี  บุญพิทักษ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญลอม  ดวงวิเศษ 
    ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ   พันธกล่ํา 
   ดร.จารุนันท  ขวัญแนน 
    อาจารยศภุวัฒน   วิสิฐศิริกุล 
   อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชต ิ
   อาจารยรตัติกาล  โสภัคคศรีกุล 
   อาจารยภมูิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม 
    อาจารยเมธี  มธุรส 
   อาจารยนันทิวัน  อินหาดกรวด 
    อาจารยโกมินทร  บุญชู 
    นายอานนท  ปลื้มเนตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย 
การประชุมวิชาการระดับชาติ  “ครุศาสตรศึกษา” ครั้งท่ี 1  

ในวันท่ี 29 มีนาคม 2560  
 
   กรรมการตรวจบทความวิจัย 
   กรรมการตรวจบทความวิจัย  มีหนาท่ีในการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ตามหลักของบทความวิจัย 
กอนการนําเสนอผลงานวิจัย และระหวางการนําเสนอผลงานวิจัย ประกอบดวย 
   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
     รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  สุวรรณศร ี   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    รองศาสตราจารย ดร.วารีรตัน  แกวอุไร   สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    รองศาสตราจารย ดร.เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร  สาขาวิชาคณติศาสตร 
    รองศาสตราจารย ดร.สุขแกว คําสอน   สาขาวิชาคณติศาสตร 
    รองศาสตราจารย ดร.สรวงพร  กุศลสง   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานต  อัมพานนท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ   สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฯลฯ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟสิกส  ณอณ  บัวกนก   สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัติ  คณูแกว    สาขาวิชาคณติศาสตร 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมัพันธ  รอดพ่ึงครุฑ   สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาดา เจยีพงษ   สาขาวิชาภาษาไทย 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ   สาขาวิชาภาษาไทย 
    ดร.กมลฉัตร  กลอมอ่ิม      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    ดร.ไกรวิชญ  ดีเอม      สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
    ดร.พรรณราย เทียมทัน      สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
    ดร.จริยา  พิชัยคํา       สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ดร.เอมอร  วันเอก      สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด      สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ดร.กาญจนา เวชบรรพต     สาขาวิชาคณติศาสตร 
    ดร.คมคาย ไพฑรูย      สาขาวิชาคณติศาสตร 
    ดร.รุงทิวา คนการณ      สาขาวิชาคณติศาสตร 
    ดร.ไพโรจน เผาด ี      สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ดร.วิโรจน  ตระกูลพิทักษกิจ      สาขาวิชาภาษาจีน 
    ผูชวยศาสตราจารย สุนีย  เอ่ียมอดุลย    สาขาวิชาภาษาไทย 
    ผูชวยศาสตราจารย ไอริน ชุมเมืองเย็น    สาขาวิชาคณติศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   ผูทรงคุณวุฒิภายใน 
    รองศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท    สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช   สาขาวิชาคณติศาสตร 
    รองศาสตราจารย ดร.บัณฑติ  ฉัตรวิโรจน   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    รองศาสตราจารย ดร.สณุี  บุญพิทักษ   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    รองศาสตราจารย ธวัช  วีระศิริวัฒน    สาขาวิชาพลศึกษา 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภมูิพิพัฒน  รักพรมงคล  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฯลฯ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ  เตชะ   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    ผูชวยศาสตราจารย มณฑา  หมไีพรพฤกษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฆมัภิชา ตนัติสันตสิม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
    ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม      สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ดร.ปราณี  เลิศแกว       สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
    ผูชวยศาสตราจารย จริัฎฐ  เพ็งแดง    สาขาวิชาภาษาไทย 
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